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Hitzaurrea: Baskonia edo asmo baten handitasuna. 

 

 Hau, trilogiaren azken liburua da. Aurreko liburuetan, XI. mendeko penintsulako gorabeherak 

(al-Andaluseko gertaerak eta Gaztelako egoera bereziki) kontatu baziren ere, 3. honetan Antso III.a 

Nagusia eta Baskoniaren goraldia izanen dugu gai nagusia, erregearen eragina handitu eta erresuma 

zabaltzearen testuinguruan. Antsoren heriotza, erresumaren ondorengotza eta lurraldeetan aginte 

banaketaren misterioen inguruan hurbilpena egin ondoren, Naiarako Gartzia eta Gaztelako 

Fernandoren arteko ezinikusiak biziko ditugu, Atapuercako borrokaren ondoren Antso IV.arekin 

erresumaren gainbeheraren iragarpenarekin bukatzeko.        

 Azenari, Uharte herrian jaio zen, Iruñeko erresumako familia nagusi batean sortua. Bera zen 

hango jaunaren eta leinuko buruaren seme nagusia. Hala ere, Donemiliagako monasterioan hezi zen, 

tragedia eta egoera larri baten ondorioz. Santutegian monjegai bizi zelarik, esklabo hartu zuten 

Almanzorren gerlariek. Zawi ben Zirik eraman zuen mutikoa, esklabo zenean. Zawi berbere sanhayarren 

emirra edo buruzagia zen eta Azenari hartu zuen bere iloba Habusen ikaskide bezala. Azenarik Almazor 

hil ondorengo borrokak ezagutu zituen, gerlari izaten eta arabiar kultura ikasten saiatzen ari zen 

bitartean. Fitna borroken lekuko izan zen. Are gehiago, Habusen ondoan gerlari bihurtuta askatasuna 

lortu zuen. Afrikara espedizio batean hartu zuen parte. Buruzagien konfiantza lortu zuenez, 

sanhayarren artean kapitain postu bat erdietsi zuen Habusen ondoan. Hala ere, bere bizitza antolatzeko 

aukera izan zuenean erabaki zuen kristauen lurraldeetara itzultzea. Baskoniara itzultzeko asmoz abiatu 

zen Granadatik iparraldera. Txiki-txikia zenean, bere familiako osaba batekin ezinikusia sufritu behar 

izan zuenez, azkenik ez zen familiaren lurraldeetara joan. Maite zituenengandik gertu egonik ere, 

momentuz ez zen Baskonian geratu. Azenari, Sancho Garcia Gaztelako kondearen agindupean eman 

zuen denboraldi bat. Kapitain ona zen eta ondasun askoren jabe. Bere merituz egindakoengatik 

kondearen babesa lortu zuenez, Arlanzoneko jaurgoa lortu zuen eta kapitain lanetan izen ona ere bai. 

 Kondea hil ondoren, ordura arteko Gaztela menpeko euskal lurraldeak Baskoniako Antso 

Gartzesen agindupera pasa zirenean, Azenari Enekones berriro elkartu zen txikitako lagunekin, 

momentu hartan errege eta handikiak zirenak. Erregek eta noble gazteek Baskoniaren momenturik 

gorenenak bizi zituzten eta handik urte batzuetara, Antso Gartzes hil zenean, Azenari haren semea 

Gartzia Santxez Naiarakoarekin aritu zen garaiko borroketan parte hartuz. 

 Arlanzoneko jaunak, Juarroseko epaile, alkate nagusia eta bailarako gerlarien buruzagia izateaz 

gain, jaurerria mantendu eta Gaztela aurrean enbaxadore eta lurraldearen defentsa-funtzioak bete 

zituen Antso eta Naiarako Gartziaren zerbitzuan. Sozietate militarizatu batean bizi ziren. Uda guztietan 

kristauek eta musulmanek erasoak antolatzen zituzten eta batzuetan defendatzeko hartu behar 

zituzten armak. Dena den, Azenarik berbere sanhayarrekin ikasi zuen zaldien gainean hain krudela ez 

zen gerla mota bat. Gerlarien buru bezala oinezkoak babestu nahi zituen eta sanhayarren zalduneria 

bezain on bat antolatzen saiatu zen. Zalduneria azkarra eta eraginkorra izatea zen Azenariren egite 

nagusia defentsa kontuetan. 

 Egozein modutan, narrazio honetan Azenari Enekones eta nobleen bizitzaren istorioak ez ezik, 

XI. mendeko Baskoniako jendartearen bizimoduaren kontaketari ekin zaio: nekazari, merkatari, artisau, 

ostalari eta gerlari arrunten bizitza ere kontatzen da, emakume eta gizonen eguneroko nekeak eta 

pozak. 

  



  

  

Pertsonaiak. Azenariren familiakoak eta gertuenak.    

     

- Gaila, Azenariren emaztea; Danila, haren dontzeila.  

- Maddi, alaba eta Garzia, semea. 

- Okako jaun Garzia eta andre Maddalen haren emaztea, Gailaren gurasoak. 

- Antso Fortuniones Naiarakoa, protagonistaren suhia, Maddiren senarra eta Uxue, Fortun eta Gailatxoren aita, 

Azenariren bilobak izanen zirenak. 

- Amaia Okakoa, erraina, Garzia Azenarizen emaztea eta Azenari semetxoa. 

- Semeño edo Senbeno Enekones, anaia. Andere Santxa honen emaztea eta Eneko, Uxue, Garzia eta Grazi seme-

alabak.  

- Semeno Santxez, Beltza, Azenariren osaba eta etsaia. 

- Isa eskribaua da, Al-Andalusen bizi izandakoa. Azenariren lagun mina.  

- Jakue, Azenariren ezkutaria eta Joan, zerbitzari pertsonala.  

– Mendo, noble lagun bat, Sajazarrako Agedarekin ezkondua.  

- Otsoa eta Joanes, lagunak eta gerlarien kapitainak. 

- Kasilda eta Emilio, zerbitzari nagusiak. Garai anaiak, Erramun eta Marko, administraria eta maiordomoa eta 

Brizia, bigarrenaren emaztea. 

- Txomin gazteluko kapitaina da, laguna ere bai eta Urraka bere emaztea, etxeko zerbitzarien burua. Lore azken 

honen laguntzailea. 

- Joanes Garzia, Otsoaren anaia eta Semeño Enekones Senbenoren laguna. 

- Ansur Martinez, Arlanzoneko alkate zaharra. Martin Ansurez, semea. 

 

Bertze pertsonaia batzuk. 
 

Oarsoko ostatalariak, beranduago Iruñean: Harri Arrosekoa eta Gani emaztea. Gina eta Mara, aurreko bien alabak 

eta Eki, seme txikiena. Miru, Ganiren aita. Hiru eta Lau deitzen zituzten anaiak, morroiak. Ganiren ahizpa eta 

Harriren anaia, Fani eta Botzo, ezkondu egin ziren eta denak familian bizi ziren. 

Santurtziko pertsonaiak, gero gehienak Burgosera eta Iruñera joango direnak. 

- Izotz/Unai, gerra-kapitaina. Zuriñe, honen arreba Alborekin ezkondua. 

- Maratxo, Santurtziko gaztea. Gerora Izotzen emaztea. -Peru, Maratxo eta Izotzen semea. 

- Albo eta Andres Munoz, larru-artisau, zapatari eta merkatariak. 

- Muno, Arrosa eta Albotxo, Zuriñe eta Alboren seme-alabak. 

- David Lopez, Santurtziko jauna. andere Edelmira, emaztea. Goya eta Luxana, Santurtziko emakumeak. Osorio, 

Santurtziko maiordomoa; Txaku eta Antxon, Izotz/Unairen lagunak. 

- Debako Maia ta Andi. Maia, bordatu -egile eta merkataria eta Andi, kapitaina zen. Mikel eta Xusta, Maia eta 

Andiren seme-alabak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Etxera bidean 

 

 1018ko udazkenaren hasieran, Antsorekin izan ondoren, Rodatik etxera itzultzeko bidaia egin 

behar zuen Azenarik. Isa, Jakue, Joan, bi zerbitzari eta lau gerlarirekin abiatu zen zaldi eta mando 

batzuetan; gurdi arin batean, liburu aukeratu sorta on batzuk, janaria eta dendak eramanez. Blasko, Isa 

izena nahiago zuena, askotan ibiltzen zen Azenariren ondoan arabieraz mintzatzen, literaturaz eta al-

Andalusez. Bidaia hartan Jakue eta Joan hizkuntza hura gehiago ulertzen hasi ziren. Bestalde, Isak 

berriro gogoratu behar izan zuen baskoien hizkuntza. 

 Ribagorzako Rodan ez zuten aurkitu mendien babesa aprobetxatuz eta Aragoitik pasatuz 

Arlanzonera joanen zen karabanarik. Ez karabanarik, ezta talde handirik. Iparraldeko bidea, luzeagoa, 

txarragoa eta ez zen askoz seguruagoa. Topatu zituzten bidaia-lagun bakarrak larruetan merkatari 

batzuk ziren, mendialdeko ehiztariei negualdiko animalien larruak erosi eta Tutera eta Kalagorrira 

joateko, Oska eta Exeatik bidaia egin behar zutenak. Hiru gurditan pilatutako larruek usain txarra 

zabaltzen zuten arren, bide-lagun hoberik ezean haiekin elkartu ziren. Haien aurretik joanez usaina 

jasangarriagoa eginen zitzaien. Hiru merkatari, hiru morroi eta bi zaintzaile ziren, haiekin batera 

hemezortziko taldea osatzen zutenak, nahikoak lapur talde txikiak uxatzeko. 

 Azenarik bazuen baimena Zaragozako tuchibien lurraldeetatik ibiltzeko, ziritarrek, 

Zaragozakoen aspaldiko aliatuak bezala lortu eta berari eman ziotena. Idazki hartan ageri zen bidaiari 

haiek ziritarren babespekoak zirela eta beraz Zaragozako lurretatik libre ibiltzeko baimena zutela. 

Ordura arte Zaragozako mugazainek utzi zieten pasatzen, liburu eta bertze salgai batzuen merkataritzat 

hartuta eta ez zuten bertzelako arazorik espero. Bi zaindarik irekitzen zuten bidea; Azenari, Isa, Jakue 

eta Joan ibiltzen ziren ondoren; zerbitzariak liburuz beteriko gurdiarekin batera ibiltzen ziren. Atzetik, 

hiru merkatariak, morroiak gurdi usaintsuak gidatzen eta merkatarien bertze zaintzaile gixajoak larru 

usaintsuen atzetik taldearen bukaeran. Graus eta Barbastrotik pasa ziren lehen egunean. Gaua azken 

herri hartatik kanpo pasa zuten larru-merkatariek, baina Azenariren taldekoek ostatu batean egin zuten 

lo. Hurrengo egunean, bidea jarraitu zuten Oskan gaua egin arte. Goizean, Almudevarrera joango ziren. 

Eguerdia baino lehen, mendi-tarte batetik pasatzen ari zirelarik, eraso bat izan zuten. 

 Hogei bat gaizkilek harkaitzen arteko pasabide batetik pasatzean harriak eta geziak bota 

zizkieten eta ezpataz errematatu nahi zituzten. Berehala akabatu zituzten atzealdeko merkatarien 

zaindariak. Merkatariak, morroi guztiak eta Isa bazter batean harkaitz batzuen atzean babestu ziren. 

Baskoien atzealdeko zaintzaileek defendatu zituzten bertzeak, gogorki aurka eginez eta erasotzaile 

batzuk zaurituz. Aurretiko bi soldaduak ere inguratuta eta arin zaurituta zeuden eta Azenarik, Jakuek 

eta Joanek zaldiekin kargatu zuten aurrera, zauritutakoak defendatzeko. 

 Erasotzaileak ez ziren profesionalak eta hasieran harriekin zaldi-mandoak harrotu eta haietako 

batzuk geziz zauritu bazituzten ere, atzera egin zuten bost gerlarien ekinaren aurrean. Baskoiek 

berehala hil zituzten bost erasotzaile, eta bertze batzuk zauritu. Espero ez zuten kontraeraso 

gogorraren aurrean, bertzeek hanka egin zuten. Erasotzaile zaurituak Ihes egiteko indarrik gabe 

zeudenez, haiek akabatzera hurbildu ziren bi gerlari. Zauritutako batek baskoieraz hitz egiten entzun 

zituenean hizkuntza berean ez hiltzeko eskatu zien. Barkamena eskaeren artean erran zien egoera larri 

batean zeudela.   

–Ez hil... Mesedez ez nazazue hil... Arrisku bizian zaudete. Nik erranen dizuet nola libratu emirraren 

gudariengandik. 

 



  

  

 Azenarik zauri arina zuela ikusi zuelarik, lasaituta, zauritu haren oihuak ulertu zituenean 

gerlariak geldiarazi zituen, deietarako erabiltzen zuen adarra apalki joz eta oihu eginez. 

 –Bizkor, Bixen, geldi zaitezte. Ez ezazue zauritua hil... Ekarri hona. 

 Bi gizonak gelditu ziren. Zauritu hura armarik gabe zegoela egiaztatu ondoren, lotu zuten eta 

Azenarirengana hurbildu zuten. Honek, zauritua odola galtzen ari zela ikusita, jarioa eteten aritu 

ondoren galdetu zion bere abisuagatik. 

 –Zer arrisku da hori? Zer erran nahi duzu? 

 –Emirrak zuei erasotzeko eta zuen nagusia atxilotzeko agindu du. 

 –Zein emir da hori, Rodakoa? 

 –Ez. Zaragozako emirra, Mundhir Yahya, tuchibitarra. 

 –Zu al zara emirraren soldadua? 

 –Ez. Ni Oskan bizi naiz. Batzuetan gerlariak behar dituztenean, hartzen gaituzte... 

 –Zergatik erran duzu harrapatu nahi gaituztela. Nola izan da? 

 –Goizean emirraren gerlariak eta kapitain bat heldu dira leher eginda Barbastrotik etorriak, 

zuek harrapatzeko aginduarekin. Zuek ordu bat lehenago joan zineten eta hegoaldeko ataritik atera 

zaretela jakin dute. Ez zekiten Zaragoza ala Exeako bidera jarraitu duzuen. Jende gehiago izateko, 

gazteluan lo egiten uzten diguten batzuei erran digute zuen atzetik abiatzeko. Oskako bertze bi zaldun-

talde ateratzeko ziren handik gutxira. Guk ikusi zaituztegu eta bide lasterretatik aurreratu gara 

pasabidean erasotzeko, baina atzetik emirraren gerlariak dituzue. Horietako talde bat edo biak agertuko 

dira lehen edo beranduago, eskapatu direnek abisatuta. 

 –Zer gehiago dakizu? Nola erran duzu? Zer egin nahi dute? 

 –Ez dakit gehiago. Baskoiak harrapatzeko eta Azar Beneko izeneko noblea atxilotzeko eta 

Zaragozara eramateko agindua... 

 –Nola lortuko duzu gu libratzea? 

 –Nik gordeleku batera eramango zaituztet eta gauean seguru pasako gara Aragoiko lurretara. 

Hori bai, despistatzeko zuetako batzuk arrasto faltsu bat utzi behar duzue. Nik gidatuko zaituztet. Ez 

apuratu. 

 –Nongoa zara eta zergatik zaude Oskako gazteluan? 

 –Otxoa naiz, Guara bestaldeko herrixka batekoa. Aitarekin ehiztariak ginen, baina orain Oskako 

begiraleek ez digute lana egiten uzten. Aita hil zen, baina nik hemengo inguruak eta animaliak baino ez 

ditut ezagutzen. Horregatik ibiltzen naiz haientzako arkulari eta zelatari lanak egiten, bizitza aurrera 

eramateko. 

 –Ongi da. Ni Azenari Enekones naiz, noble baskoia. Jaka inguruetan uzten bagaituzu, ongi 

eskertuko dizut.    

 

Denborarik galdu gabe abiatu ziren pasabidetik gordeleku batera zaldi eta mandoen gainean, Otxoaren 

laguntzaz. Merkatariek, egoera ikusita erasoak beraiekin zerikusirik ez zuela jakinda, erabaki egin zuten 

beraiek eta beraiekin zeuden guztiak han gelditzea. Hildako zaindariak bertan lurperatzen hasi ziren 

arriskua pasatzea espero zuten bitartean. 

 Azenarik Otxoak kontatua pentsatu zuen, handik zaurituei lagunduz erretiratzen ari zirenean. 

Al-Mundhir ben Yahya Zaragozako emirrak atzetik bidaliko zituen gerlariak. Al-Mundirrek ordurako 

bazekien sanhayarren lagun hura, Azenari Enekones, Antso Gartzesen laguna ere bazela. Nahiz eta 

zuzeneko gerra ez izan, al-Mundhirri ez zitzaion gustatu Antsok Ribagorza behereaz jabetzea, emirerri 

txiki independente bat izanda ere. Al-Mundhir Antsoren etsairik amorratuena zen, deklaratua gainera 



  

  

eta baskoien erregearen laguna preso hartu nahi zuen zerbait lortzeko edo mendekuz mina emateko 

bertzerik ez bazen ere. 

 Pasabidetik ez urrun, leku harritsu batetik pasatzean, gurdia ezkutatzeko toki aproposa bilatu 

zuten. Animalien arrastoak ezabatuz, zaurituak zaintzeko eta ezkutatzeko bertze leku bat aurkitu 

zutenean, Otxoak eta bertze bi gerlarik hegoaldera jo zuten despistatzeko arrasto bat utziz. Ilundu 

bitartean atseden hartu zuten gauean ibili ahal izateko. Zaurituen egoera ez zen larria. Aurrean ibilitako 

gerlariek izterrean eta sorbaldan zituzten gezi-zauriak eta ez zuten arazo handirik ibiltzeko. Azenarik 

besoa minduta zuen eta ezpata-zauri arina zuen bertze besoan. Joanek kolpe handia jaso zuen buruan 

eta Jakuek kolpe txiki batzuk baino ez zituen. Isa eta zerbitzariak beldurtuta, baina ongi zeuden. Bi 

mandoen zauriak arinak ziren eta zaldi guztiak ongi zeuden. Tximista egoera onean zegoen. Bi morroiek 

egin zuten zaintza txandaka. Zerbait jan ondoren, lo egiteko aprobetxatu zuten. 

 Ilundu zuenean, zaldiak eta mandoak prestatuta zituzten zapi batzuekin ferren arrastorik ez 

uzteko eta ipur-poltsak gorotzik ez botatzeko. Azenari triste zegoen liburuak galtzeko arriskua baitzuen. 

Zoritxarrez ezin zuten gurditxoa eraman. Liburuak denbora batez ez ziren galduko argizaritutako 

fardeletan gordeta zeudelako. Errekuperatzeko modu bakarra zegoen. Jakueri eta Joani deitu zien hitz 

egiteko. 

 –Ihes egitea lortuz gero liburuak berreskuratu nahi nituzke. Urrea baino baliotsuagoak dira. 

Egun batzuk barru, salbu eta onik izanez gero etorriko al zinatekete mando batzuekin haiek hartzera? –

bi gazteek baietz erran zuten, baina Jakue izan zen mintzatu zena. 

 –Bai, noski. Gogoratuko dugu lekua eta itzultzeko bidea ikasiko dugu. 

 –Ederki. Ez dakit zuetako zein bidaliko dudan eta noren laguntzaz, baina egin behar dugu. 

 –Bai, Azenari –izan zen bien erantzun zalantzarik gabea. Handik gutxira Otxoa eta bi gerlariak 

agertu ziren. 

 –Jauna, galduarazi ditugu atzetik ziren bilaketa taldeak. Joan behar dugu lehenbailehen. 

Argitasun gutxi honekin ez da ikusten metro batzuetara baizik. Lasai, gauean Gallego errekatik hurbil 

portua pasatuko dugu eta Onsella ibarrean sartuko gara. 

 –Abiatuko gara, bai. Nabari da gau itxian ere ez zinatekeela galduko. 

 

 Iparraldera jo zuten poliki baina eten gabe, Alkala eta Gallego errekatik Aragoira heltzeko. Haien 

atzetik ibilitako zaldun talde baten kanpa-tokia sumatu zuten portu aurretik. Otxoak zaingoa saihestea 

lortu zuen eta goizaldean mendien bestaldean ziren salbu. Hala ere, bide bihurgune batean bertako 

zaintzaile talde batek inguratu zituen geziekin apuntatuz nortzuk ziren eta zertara zetozen galdetzeko. 

 

 –Geldi, Aragoiko kondearen izenean. Nor zarete eta zertara zatozte? –Azenarik erantzun zion 

hitz egin zienari.   

 –Azenari Enekones Arlanzoneko jauna eta konpainia, Antso Gartzes Baskoniako errege eta 

Aragoiko kondearen manupekoak gara, Rodatik gure lurretara itzulian –gizonak ez zuen erabat sinetsi 

eta jarraitu zuen galdeketarekin. 

 –Zergatik zatozte Oskako mugatik? 

 –Uste genuen musulmanen lurretatik ez genuela arazorik izango eta Oska-Exeatik bidaia 

arinduko genuela; baina Zaragozako emirrak zaldunak bidali ditu gure atzetik. Gauez ihes egin dugu. 

Ibiltzeko baimenak erakusten ahal dizkizut. 

 –Hori egia da, moro talde bat duzue atzetik. 

 –Ez dakit gure atzean dauden ala itzuli diren. –Azenarik izkribua atera zuen zintzilik zuen 

zorrotik. Zaindari-burua irakurtzera hurbildu zen eta zehaztu zion azken azalpena. 



  

  

 –Hamar gerlari baino gehiago zenuten atzean. Bortutik atzera egin dutenez, lasai segitzen ahal 

duzue bidaia, jaun eta lagunok.        

 

 Muga haietan egoera larriagoa zen bertze inon baino. Zaintza estuagoak ziren, bi aldetiko 

erasoaldiak maiz gertatzen baitziren. Haiek jende gogorrak eta zailduak ziren. Begiraleak atzean utziz 

jarraitu zuten aurrera. Onsellako lehen herrian geratu ziren egun hartan eta hurrengoetan. Garbi zuten 

harrezkero haien atzetik ibilitakoek bazekitela ihes egin zutela. Hori aprobetxatuz eta errezena zelakoan 

Azenarik bi mutilak, Otxoa eta bertze bi gudari bidali zituen liburuen gurdia berreskuratzeko. Bi egun 

txar pasa zituen gizonak, bertzeak onik eta gurdiarekin ikusi arte. Otxoak erran zuenez gauez ibili ziren 

gehienetan. Azenarik ongi ordaindu zion Otxoari emandako laguntza eta muga hartaz arduratzen zen 

alkaideari gomendatu zion muga-begirale bezala. 

 Pasadizo hura ez zen bertzerik gabe gertaera talmalgarri bat, lapur batzuen erasoa edo. 

Zaragozako emir ahaltsuak, al-Mundhir ben Yahya, Tuchibi familiakoa, Baskoniako erregeari mina egin 

nahian noble bat bahitu nahi izan zuen. Bere helburu guztiak jakin gabe ere, Azenarik, Antso 

erregearekiko agintari arabiarraren etsaigo edo gorrotoaren maila susmatu zuen. Horregatik, izkribu 

bat idatzi zion Antsori gertatutakoa kontatzeko, bere hausnarketa eta abisua bidaltzeko.   

   

 Azenarik al-Andaluseko talde sozialak eta agintariak ezagutzen zituen. Judutarrak, mozarabeak 

eta muladiak aparte, taifa desberdinen agintaritzan berbereak, eslaviarrak eta arabiar jatorrizko 

baladiak zeuden. Denetatik harroenak eta etsai bezala okerrenak baladiak ziren, ez baitzuten inork 

haiek gaizki uztea onartzen. Zaragozako emirraren kasuan, Antsok, Sobrarbe eta Ribagorza behereko 

Buil eta Rodako emirerri txikiak konkistatzean, leku txarrean utzi zuen al-Mundhir, berak lehenago 

emirerri txiki haiek eskuratzen saiatuta ere, burlatua sentitu zelako. Gainera, musulman eta kristauen 

artean, erresuma eta emirerrien arteko borroketan kontuan izan behar zen Goi-marka deitua. Al-

Andaluseko mugen sisteman, Ebroko goi-muga zen betidanik kristauen kontrako defentsarik handiena. 

Leon eta Gaztelako mugetan lurralde despopulatuak ziren bitartean, Ebroko mugak populatuak eta 

gotortuak ziren. Fitnaren ondoren Zaragozako emirerria botere indartsua eta zalantza gabeko bakarra 

izan zen. Han ia ez zen barne borrokarik izan eta defentsa sisteman hiri eta gotorleku konkistaezinak 

zituzten. Emirrak milaka gerlari elkartu ahal zuen udako kanpainetarako eta garaiezinak ziren aurrez 

aurre. Goi-markako musulmanak, Zaragozakoak, borrokalaririk sutsuenak ziren. 

 Al-Mundhir ben Yahya emirrak lortu ez zuen gauza bakarra, al-Andalusen barne borroketan 

Sobrarbe eta Ribagorza beheko emirerri txikiak menperatzea izan zen. Bere handiusterako kolpe latza 

izan zen Antso Gartzesek lortu ahal izatea eta ez zuen amore emango bere lurrak uste zituenak eskuratu 

eta errege basati hura garaitu arte. Urte batzuk lehenago Gaztela eta Barzelonako kondeak Antsoren 

kontra jartzen saiatu zen, konde horien seme-alaben eztei-itunean Gaztelako Sancha eta Bartzelonako 

Berenguer Ramonekin, aitabitxi izan zenean. Okerrago izan zen Tuterako biztanleek baskoiekin 

elkartasun sentimenduengatik, Antso Baskoniako erregearen defentsan, kontrako ituna eragozteko 

Gaztelako Sancho Garcia gelditu nahi izan zutenean. 

 Azenarik aspaldian ezagutu zituen Zaragozako gerlariak eta lurraldea zeharkatzean ere 

defentsa onak eta gerlari beldurgarriak zituztela egiaztatu ahal izan zuen. Bestalde, noble gazteak 

lurralde haietako bertze aldekoak ezagutu zituen, Sobrarbe, Ribagorza eta Aragoiko soldaduak. Gerlari 

basati, gogorrak, saiatuak eta geldiezinak ziren. Mendialde hartan garaiezinak ziren eta al-Andaluseko 

gerlaririk onenekin borrokatzen trebatuak. Haran haietan bizi zirenak baskoi gutxi batzuk ziren, baina 

bazekiten beren bizitza pobre baino librea defendatzen. Aragoiar, sobrarbear eta Ribagorzar sentitzen 

ziren baskoi baino, baina orduan beraien kondea Antso Gartzes zen, baskoi guztien erregea. Dena den, 



  

  

biztanle haientzat balorerik handiena askatasuna zen, baso eta goi-bailara haietan pobre, baina libre 

bizitzea. 

 Etxera bidean Onsella erreka ondoko bideetatik trostan ibiltzen ari ziren bitartean Azenarik bi 

gauza zituen gogoan: al-Mundhirren etsaigoa eta muga haietako aragoiarren gogortasuna. Gaztelako 

mugetan lurrak irabaztea askoz errazagoa zen. Toledo taifako gerlariak ez ziren hain gogorrak eta 

Eresma ibarreko lurretan herriak antolatzea eta defendatzea gauza arina zen, bertako muga haietako 

gogortasunarekin konparatuz. 

 Onsellatik behera ibili ziren arazo gehiegirik gabe. Artzainek, unaiek eta nekazariek ikusten 

zituztenean berehala ezkutatzen ziren nortzuk ziren eta zer nahi zuten ez zekitelako. Animalien 

zaindariek behin baino gehiagotan prestatu zituzten habailak edo arkuak behar izanez gero 

defendatzeko. 

 Hurrengo egunean, Aragoi erreka jarraitu zuten. Gauean herri batean babestu ziren lasai lo 

egiteko. Harresien atzean nekazari eta abeltzain zailduak bizi ziren, mugako gerra egoerara eginak. 

Denak gerlariak ziren, ez armada handi batean aritzeko, lur gogor eta basati haietan eraso azkarrak 

egiteko eta ekiditeko baizik. Xabalinak eta geziak jaurtitzen trebeak ziren eta ezpatak dotore ez, baina 

zakarrean praktikoki erabiltzen zituzten.      

 Zarrakaztelun ostatu on batean egin zuten gaua. Gela libre gutxi zegoenez morroiak eta 

gerlariak gurdia eta animaliekin gelditu ziren ukuiluan. Joanek, Jakuek, Isak eta Azenerik mahai bat lortu 

zuten. Afari arrunta baina goxoa izan zuten, barazki zopa, erreka-arrainak eta gazta eman baitzizkieten. 

Afaria bukatzen ari zirelarik ostatuko mutilari, zerbitzariari, “Unai Borrokalari” deitu zion batek. Jakuek 

galdetu zuenean arrazoia kontatu zioten. Aurreko aste batean behiak goi-larre batean zaintzen ari 

zelarik mairu talde batek eraso egin zuen behiak eraman nahian eta mutilak behi-taldea haien kontra 

bultzatu zuen. Adinekoa zenez, Joanek galdetu zion egindakoaz. 

 –Nola egin zenuen behiek kontra egiteko? –mutilak gauza normalena izan balitz bezala 

erantzun zion. 

 –Oso erraza da. Egunero praktikatu egiten dugu. Oihu batzuk egiten ditudanean eta zakurrek 

lagunduta behiek lasterka egiten dute eraso edozeren aurka, artza, otsoak edo moroen kontra. 

 –Aunitz kostatu al zaizu? 

 –Ez. Uda osoan etxera itzuli baino lehen praktikatu dugu. Ongi erakustea bertzerik ez da behar. 

 –Orduan unaia eta zerbitzaria zara? 

 –Orain bai. Ostatuko nagusiarentzat egiten dut lan. Baina handitzean gerlari izanen naiz eta 

behi-talde handia lapurtuko dut Zaragozan edo Sadaban. 

 

 Istorio hura adibidea baino ez zen. Hango biztanleen ohituretan oso normala zen gerlariak 

bezala jokatzea. Haurrak prest izaten ziren lehenengo deiarekin gordetzeko, ihes egiteko eta batzuetan 

defendatzeko. Emakume eta gizon zaharrek, neska eta emakume gazteak eta baita etxeko andreek ere 

beren eginkizunak egokituta zituzten defentsa azkarra egiteko. Muga-lur haietan borrokalari peto-

petoak ziren.       

 Hurrengo arratsean Funesen ziren. Herri hura zen Erriberako mugaldeko defentsen hiriburua. 

Hori nabari zen kanpoko harresiengatik, gaztelu gotor eta kuartel handiengatik, baina baita heldu baino 

lehen egun osoan aurkitu zituzten zaintza taldeengatik. Herrian, nekazariak, artzainak eta merkatariak 

bazeuden, baina gehienak ez ziren baskoiak. Nekazari asko mozarabeak ziren eta merkatariak, franko, 

gaskoi eta judutarrak. Musulmanak ere baziren, eta baskoiak, nekazari batzuk, artzain guztiak eta gerlari 

gehienak ziren. 



  

  

 Azenari heldu zenean, bertzeak ostatu batean utzi ondoren, gaztelura zuzendu zen Jakue eta 

Joanen laguntzaz. Jaun Fortun Blazquezek, Funeseko tenentea, tenenterik garrantzitsuenetakoa, 

Aragoitik Lodosaraino mugako defentsen eta ehunka gerlarien gainean agintzen zuen. Tenente nagusia, 

kapitain batzuekin zegoen. Azenariri ongi etorri erran eta bere kapitainak aurkeztu ondoren jarraitu 

zuen bilerarekin. 

 –Eguneko berriak errepasatzen ari ginen. Biharko antolakuntza erabaki dugu. Jaun Azenari, 

honainoko bidean arazorik izan al duzue? 

 –Bai. Rodatik hona, Oska eta Exea bidetik egin nahi genuen, baina al-Mundhirrek, Erregeren 

laguna naizela jakin duenean gure atzetik bidali ditu zaldun taldeak. Onsellara heldu ginen salbu eta 

egiaztatu dugu gure mugak ongi zainduta daudela. 

 –Ongi ez. Eskas ari gara gure zaintza-lana egiten. Zaragozako emirrak gure ondoko Arketas eta 

Balterrako defentsak indartu ditu eta Kalagorritik bi alditan saiatu dira erasoaldiak antolatzen. 

Itxurazkoak baino ez, zeren eta Jakin dugunez Medinacelitik bertze erasoaldi bat antolatu izan du 

Atienza, Gormaz, Berlanga eta Atienza berreskuratzeko. 

 –Ba al dakizu nire kapitainak onik dauden? 

 –Badakit zure kapitainek Gormaz eta Berlangan defentsa ona antolatu dutela. Otsoa eta Joanes 

kapitainak ongi daude, nik dakidanez, zuen eskualdeko gerlariak bezala... Mendo kapitaina 

Guadarraman ibili da Toledoko musulmanak geldiarazten, arazorik gabe entzun dudanez. 

 –Esker aunitz errateagatik. Udako kanpainak bukatu dira eta hemendik aurrera lasaiago ibiliko 

dira. 

 –Hala izan bedi. Edonola ere, eraso gehiago izaten ahal da. 

 

 Bilerarekin jarraitu zuten egin beharreko guztiak bukatu arte. Jaun Fortun Blazquezek afaltzera 

gonbidatu zituen Azenari eta enparauak. Mahaia prestatzen zieten bitartean alkaideak bere familiari 

buruzko bertzelako informazioak eman zizkion noble gazteari. 

–Zuek enekotarrok izen ona duzue gure artean. Zure osaba Fortunek gure barneko segurtasuna eta 

Aragoi bailarakoa bermatzen ditu eta nire laguntzailerik onena da. Zuen osaba Semenok eta izen bereko 

anaiak gure gudarosterik beldurgarriena osatu dute, nahiz eta niri zuri bezala jende doilorra eta 

bihozgabea iruditzen zaidan. Fortun Santxez zure lehengusu txikia Naiaran dago eta hari esker 

Kalagorritik, al-Mundhirren egindako erasoaldia gelditu genuen. Zure bertze lehengusu bat, Antso 

Fortuniones, Faltzesekoaren seme zaharrena gurekin dago lan ona egiten. Gaur gauean Ebroko zaintza 

batzuk zuzendu behar ditu. Nahi baduzu ikusi, bihar gosarirako ikusten ahal izango duzu. 

 –Hiru bat urte pasa dira ikusi nuen azken alditik. Uda hasieran osaba Fortun eta bertze 

lehengusuak ikusi nituen, baina Antso ez. Gustura egongo naiz berarekin. Erranen diozu ostatutik 

pasatzeko, mesedez? 

 –Hala eginen dut. Orain emanen dizut ardo bat dastatzeko, ea zer iruditzen zaizun. 

 

 Alkaidearekin afaldu ondoren ostatura itzuli ziren lotara. Hurrengo goizean erran bezala Antso 

Fortuniones lehengusua agertu zen. Nabari zen nekatuta zegoela, baina irribarretsu zetorren hemeretzi 

urteko gaztea. Planta onekoa eta gihartsua zen, baina arropa zikinduta zuen, arma-ariketetan ibilitako 

gerlari baten itxura. Azenariri besarkada handia eman zion. Honek, besarkada desegin bezain pronto, 

ingurukoak aurkeztu eta gonbidatu zuen gosaltzera. Familiako kontuak atera ziren solasean. 

 –Antso, zure aitaren irribarrea duzu. 

 –Aitak beti erraten du zuk Eneko Santxezena duzula eta nik gure aitaren antza hori ikusten dut 

zuregan. 



  

  

 –Arrazoi duzu. Tontakeriak aparte, ongi ikusten zaitut. Zer lan egiten duzu alkaidearentzat? 

 –Berak eskatzen dizkidan lanak. Denetarik egiten dugu. Uda honetan mota eta leku guztietan 

egin ditugu zaintzak. Kalagorriko erasoaldietan zaldierian ibili nintzen eta defendatu baino ez ginen egin. 

Zaragozako zaldunak oso onak dira eta guk gure oinezkoak defendatzeko karga egiten genuen 

bitartean, haiek hiru eta lau aldiz botatzen zizkiguten geziak. Ez ginen oinezkoengandik gehiegi 

urrutiratzen eta gure arkulariek ez zieten guregana hurbiltzen uzten. Gainera, eskerrak korazatuta 

geunden, bertzela akabatuko gintuzten. Gutako batzuk hil eta asko zauritu gintuzten. Benetan 

penagarria eta gogorra zen gelditu nahi izatea eta ez lortzea. Azenari, zuek antzeko zaldieria duzue. 

Kontatzen dutenez zuk berbereen borroka moduak erakutsi dizkiezu zure zaldunei, al-Andalusen 

sanhayarrekin ibili zinenean ikasitakoa. 

 –Hala da. Zaldieria hori Bureba eta mendebaldeko baskoiekin osatu dugu. Nire asmoetako bat 

da zaldieria handitzea eta hemengo inguru hauetan bertze talde handi bat antolatzea. 

 –Hori entzun dut. Nire ametsik handiena da zure zaldierian ikastea. 

 –Egin eginen duzu. Lasai! Etor zaitez negualdian Arlanzonera. Erakutsiko dizut zalditan 

maniobratzen. Udaberrian zaldun taldeen maniobrak eginen ditugu. 

 –Gure anaia Aznar ere joan al liteke? 

 –Bai, zuen aita eta alkaidearen baimena lortuz gero. 

 –Mila esker Azenari. Zaldieriarik onena antolatuko dugu. 

 –Nire asmoa da Erregeri eskatzea. 

 

 Bi lehengusuek gosarialdia eta goiza pasa zuten elkarrekin kontu-kontari. Berandu baina 

bidaiariak ez ziren mendebaldera atera, Arlanzon bidera. Funesetik muga ondotik zuzenago ibiliko ziren 

eta arinago egingo zituzten miliak. Nolanahi ere Zaragozakoekin izandako arazoak zirela eta, 

barnealdetik bidaiatzea erabaki zuten. Ebrotik Azagrara jo beharrean, han Kalagorriko gerlarien arriskua 

handia baitzen beti, Faltzesera jo zuten, iparraldera, osaba Fortunekin iluntzean egonik eta hurrengo 

goizean barnealdeko bidetik Mendabian Ebro ikusi eta jarraitzeko. 

 Bidean zaintza-dorreak ikusten zituzten urrun. Zaldun batzuek haiek lagunak zirelako mezua 

pasatzen zuten puntu batetik bertzera. Lurrak ez zeuden landuta, hala ere, noizean behin etsaiek gerlari 

talde bat bidaltzen zuten uztak erretzera. Horregatik udan lehortutako soro haietan zerriak, behiak, 

zaldiak, ahuntzak eta ardiak baino ez zituzten ikusten. Lurrak aberatsak zirela ez zen zalantzarik. Belar 

basatiak eta aspaldiko landaketen emaitzak ere ikusten ziren. Fruta-arbolen askotan uztak galtzen ziren 

lurrean eta adarretan. Animaliak, aldiz, gizen-gizen ikusten ziren. Begiraleek bidaiariak jarraitzen 

zituzten goialdeetatik zaintza egiten zuten bitartean. Haiek egiten zuten lanari esker bertako biztanle 

gutxiak lasaiago bizi ziren. Bigarren egunean, gutxien espero zutenean, zaintza-talde handi samar 

batekin topatu ziren. Hogeita hamar bat zaldun haien buru noble gazte bat zegoen, Aznar Fortuniones, 

bertze lehengusua. Ezuste bat izan zen. Aurreko egunetan haren anaiarekin eta haien aitarekin izan 

zenean Azenariri erran zioten hamazazpi urteko lehengusu hura Lezako tenentzian zegoela, baina ez 

zuen espero topatuko zuenik. Anaiaren antza handia zuen. Lehengusua pozak zoratzen zegoen. 

Zaldietatik jaitsi zirenean besarkada eman zioten elkarri. 

 –Azenari, uste nuen al-Andalusen zinela, zure lagun sanhayarrei bisitan, Granadan. 

 –Hala izan da. Itzulian Erregerekin izan naiz Ribagorzako Rodan. Zer moduz ibili zarete mugalde 

honetan? 

 –Zaldun talde batzuekin borrokatu gara, baina benetako erasoak Medinazelitik Gormaz aldean 

izan direla entzun dut. 



  

  

 –Bai, hala entzun dut nik ere. Eskerrak galera handiak izan ez diren, armada gehiena Rodan zen 

bitartean! 

 –Eskerrak laguntza handia izan dugun mendialdeko gudariekin. Zure anaia Semeñorekin egon 

nintzen. Badakit ez duzula berarekin harremanik, bana gerlari ona da eta asko lagundu zigun. Erran 

zidan zurekiko ezinikusiaz damu zela, ulertzen zuela zuk ez zenuela zuen aita Enekoren istripuan errurik, 

Beltzak sinestarazi zion bezala. –Ez zen harrigarria osaba gaiztoari Beltza deitzea–. Uste dut benetako 

damua harekin ibiltzeagatik duela. Gutxik jasaten du gizon zital hura. 

 –Pozten naiz gizon gaizto hori agerian gelditu izanaz. Ni ere damu naiz anaiarekin gaizki 

konpondu izanaz. 

 –Egun batean zuzenduko dituzue ezinikusiak. 

 

 Aznar gazteak jarraitu behar zuen bere lanarekin, baina konbentzitu zituen Lezara joateko, leku 

seguruan lo egiteko. Lezan pasa zuten gaua, gazteluan leku bat topatuta. Azenari, Jakue, Joan eta Isari 

gelatxo bat eskaini zieten dorrean. Alkaideak afarian gehiago hitz egin zien udaldiko kanpainaz eta 

ezustean anaiari buruz. 

 –Zure anaiari esker mantendu genuen muga ongi zainduta. Ziur aski defentsa onak genituela 

ikusita ez genuen eraso gehiagorik izan. Zuk, Azenari, ospe handia duzu zaldun kapitain bezala, baina 

Semeño ere ez da zaldien gaineko kapitain txarra. Bere zaldunekin eta oinezkoen laguntzaz segurtatu 

ahal izan genuen mugalde hau. 

 –Badirudi mundu guztiak goraipatu behar duela nire anaia –Azenarik ironiaz erran zuen, baina 

tenenteak bertze zentzu batean hartu zuen eta azaldu zion xehetasun osoz. 

 –Barkatu baina zure osaba Semeno Santxez ez da oso kide ona eta ankerki borrokatzen da. 

Gurekin harro eta mesprezuz jokatzen du; zure anaia, ordea, lagunkoia da eta ez du ondasunak 

irabaztea bilatu, Beltzak bezala. Barkatu garbi hitz egitea, baina hala da. 

 

 Azenari poztu zen informazioagatik. Horrek baieztatzen zuen anaia ez zela bertzea bezalakoa. 

Baiezko keinua eginez, ulertu eta onartzen zuela adierazi zuen, afariarekin jarraitu bitartean. Bere 

buruarekiko inork entzun gabe hitz batzuk pentsatu zituen bertze batzuk ozenki hitz egiten ari zirenean. 

–“Ez dakizu nola pozten nauen zu horrelakoa ez izateak. Gutxienez Uharteko jendea hobeki egonen da”. 

 

 Azenarik ez zekien Beltzaren erruz Uhartearrak eta jaurerriaren menpeko herrietan ordura arte 

gaizki pasatzen ari zirela. 

 

 Hurrengo egun osoa pasa zuten bidaiatzen. Handik aurrera lur landuak topatu zituzten. Herri 

handiak ziren eta jendeak eguneroko eginkizunetan murgildurik bizitza emankorra izaten zuen. Ebro 

inguruko jendea erromantzeduna zen neurri handi batean. Herri handiak ziren, harresidunak eta 

nekazaritza eta lautadetako abeltzaintza zuten bizibide nagusi. Merkatari, artisau eta ostalariak ere 

baziren. Harresien barnean udal batzorde batek agintzen zuen. Begiraleek bidaiarien martxa jarraitu 

zutenez, Azenariren etorrera jakin zuten Errioxako hiriburuan. Une hartan Errege-familia ez zegoen han. 

Errege, Sobrarbe eta Ribagorzako muga egonkortzen ari zen eta familia osoa Iruñean zen, nahiz eta 

normalean negualdietan denak Errioxara joan. Hiriaren buru eta defentsen agintari, Azenariren 

lehengusu txikia Fortun Santxez zegoen. Honek, lehengusu eta laguna helduko zela jakitean, giltzak 

zituenez, Azenariri oparitutako etxea atontzeko agindu zuen. Ekintza honekin nahi zuena zen Azenarik 

bizileku hartan gustua hartzea eta maizago agertzea. Gainera, nagusi berriek ez zuten jarraian egun 

batzuk baino gehiago pasatu etxean eta ez zuten kontuan beren bizitzan. Fortunek egindako 



  

  

prestaketarekin lortu nahi zuena Azenarik etxe hartan egun batzuk gustura eman nahi izatea zen. 

Neskame batzuk garbitzera bidaltzeaz gain, lorazain batzuk eta sukaldari bat bidali zituen. Lorazainek 

lorategi ederra eta baratza ongi utzi zituzten ordu batzuetan eta patioa ikusgarri ere bai. Morroi batzuek 

ukuiluak eta gelak atontzen lagundu zieten neskameei eta hauek etxeko logelak, egongela eta sarrera 

txukundu zituzten. Sukaldariak bertako jaki goxoak prestatu zituen etorri zirenentzat. 

 Iluntzean heldu ziren Naiarara. Udazken egun zoragarri hartan hiria ikusgarri zegoen. Bidaian 
ikusitako Erriberako paisajeetan bezala hiri inguruak, erreka ondoetan bereziki, zoragarriak ziren 
paseatzeko, zumarrondo eta intxaurrondo eder haien artean. Atarira heldu zirenean guardiako bi 
soldadu haien zain ziren ustez gaztelura eramateko. Erregek oparitutako etxera eraman zituztenean zur 
eta lur geratu ziren. Ia ez zuten etxe hura ezagutu. Ordura arte gaizki zaindutako patio, leiho eta 
lorategiak landare loredunez beteta zeuden. Atari ondoan haiei harrera egiteko ur-azpila eta esku-
oihalak prest zituzten, baita zaldi-mandoak atenditzeko aska, ukuiluak eta zaldimutil batzuk. Berehalaxe 
aldaketa guzti haien erruduna agertu zen. Edalontziak, ardoa eta ura zekartzaten bi zerbitzarik. Fortun 
Santxezek besarkatu zuen lehengusua eta harrera egin zien etorritako guztiei. Jarraian galdetu zion 
Azenariri etxearen itxurari buruz. 
 –Zer iruditzen zaizu etxea? 
 –Ez dirudi lehengoa. Zabalagoa eta erosoagoa da. Nola egin duzu? 
 –Lorazain batzuek, neskameek eta morroi pare batek lagunduta ordu batzuetan egin dute eta 
oraindik ez duzue barnealdea ikusi, ezta oheak eta hemengo otorduak probatu. Ni ere harrituta geratu 
naiz patio, baratze eta ukuiluekin, baina gehiago saloi eta logelekin. Ikusiko dituzue. 
 –Eskertzen dizut harrera. Espero dut afari ederra eginen dugula –Fortunek, lagunaren jarrera 
ikusita, umoretsu erantzun zion. 
 –Ez izan dudarik! 
 
 Etorri berriak eroso jartzen ziren bitartean lehengusuek udako kanpaina izan zuten hizpide. 
Afaria inoiz egin zuten hoberena iruditu zitzaien. Etxe hura erosoa, handia eta polita zela erakustea 
lortu zuen Fortunek. Hala ere, nekatuta, lotara joan ziren eta Fortun berera. Hurrengo goizean 
gazteluan elkartu ziren gosaltzeko. Dorre nagusiko gainaldetik ingurura begira hitz egin zion Azenarik 
lagunari.   
 –Eskertzen dizut harrera eta etxean egin duzuna. Etxea erabiltzeko gonbitea dela ulertzen dut. 
 –Hala da. Antsok orain ekialdeko mugetan dauka burua, baina itzultzen denean hemengo eta 
erresumako kontuez arduratu behar izango du. Zuk Juarroseko ardura duzu, baina Gaztelako egoera 
egonkortzeko lagundu behar diozu Mendori. Urtero neguan egoeraren berri emanen diguzu, hona, 
Naiarara etorrita. 
 –Bai. Hori susmatzen nuen, baina Antsok ez dit zehatz adierazi edo agindu. 
 –Erran dizudanagatik, burua ekialdean duelako. Orduan gustatzen al zaizu negu-udaberriko 
bizitokia? 
 –Izugarri, baina Juarros kudeatu eta zaldieria prestatu, udaberrian egin behar dut. 
 –Bai, noski. Aste batzuk nahikoak izanen dira hemengo betebeharretarako. Eguberrietan, 
Antsok gorteak ospatuko ditu hemen, erresumaren antolaketa burutzeko. 
 
 Eguna elkarrekin pasatu ondoren elkar agurtu zuten hurrengora arte. Bidaiariek hurrengo gaua 
Okan pasatu behar zuten. Okara heldu zirenean, jaun-andrea Arlanzonen zeudela erran zioten 
Azenariri. Zirudienez bertzerik gabe alabaren ondoan egon nahi zuten erditzerako. Gaua han pasa 
ondoren, goizean goiz jarraitu zuten Arlanzonera heltzeko. Juarroseko lurretan sartu zirenean 
jendearen agurrengatik jakin zuten dena ongi zegoela eta ongi zeudela. Uztak ez ziren txarrak izan eta 
pozik zeuden udazkenean bertze leku batzuetan baino euri gehiago izan baitzuten. 
 

  



  

  

Arlanzon eta Juarroseko bizitza.    

 

 Gaztelura heltzean etxeko guztiak han zeuden, edo ia guztiak. Elkarketa festa bihurtu zen. 

Otsoa eta Joanes kanpoan ziren ehizaldi batean. Ziotenez beraien etorrerako ehiza-haragia izan nahi 

zutelako. Kasilda, Emilio, Garai anaiak eta beraien familiak agertu ziren agurtzera. Txomin zen gazteluko 

zaintzaz arduratzen zena. Gerlariak postuetan ziren, zaldunak edozertarako prest. Zerbitzari gehienak 

bertan edo kanpoan lanean ziren. Urraka eta Loreren atzetik Gaila Danilarekin agertu zen. Gailari 

orduko ez zitzaion erditzeko ordua heldu. Tripak ikaragarri handia ziruditen. Gailaren irribarreak 

maitasun mugagabea adierazten zuen. Jauregiko sarrerako gelan sartu ziren. Senar-emazteen musuak 

eta besarkadak luzeak izan ziren. Gorputzek elkarren beharra ezagututa, ez zuten banandu nahi. Barne 

mintzoak hitz egin zuen.     

 –Faltan izan zaitut Azenari. –Hitzen soiltasunak zenbatekoa zen adierazten zuen. Azenarik ere 

faltan izaten zuen Gaila egunerokoan murgilduta ez zenean, gauero bereziki, lo aurreko bakardadean. 

 –Nik ere bai, maitea. Aunitz! –Orduantxe Maddi agertu zen zerbitzari batekin. Oinez zebilen 

haren eskutik hartuta. Azenariri begira eskuak luzatu zituen eta abots ezin gozoagoaz deitu zion. 

 –Atta, to muxu! –Aitak alabatxoa hartu eta besarkatu zuen, panpina bizidun eta eder hura. 

Gailak berak adierazi zion alabatxoaren erranaren zentzua. 

 –Artista hark egin zizun aurpegiaren marrazkiari ematen zion musu gauero niri eman ondoren. 

Atta izan da egin duen lehen hitza. Horrelako hitzak erraten ditu beti marrazkiaren aurrean pasatzean. 

Berak ere zure falta sentitu du. 

 –Nik ere bera. Ez dut gaizki pasatu, baina zuen faltak ilundu du bidaia. 

 

 Etxekoek galdetu zioten Azenariri besoez. Erabat sendatuta zegoela erran zienean, bakarka utzi 

zituzten hirurak. Elkarrengandik urrun pasatutako hilabeteen kontaketari ekin zioten senar-emazteek. 

Azenarik bere ibilerak azaldu zituenean Gailak kontatu zizkion bereak. Haurdunaldiari buruz aritu zen 

azkenean. 

 –Azaldu didatenez bi haur izango dira –erran zion tripa handia ukitzen zuen bitartean–. 

Hilabeteetan asko kostatu zait mugitzea eta azken aldian okerrago izan da. Ez dut mugitzeko eta ezer 

egiteko gogorik. Lehertzeko zorian nago eta nahiz eta oraindik egunerako egun asko falta den, uste dut 

haurrak egiteko ez dela denbora gehiegi pasatuko. 

 –Sentitzen dut. Erradazu zer egin behar dudan zure egoera arintzeko. 

 –Dagoeneko egin duzu, hemen zaude-eta. 

 –Hala ere, zuk erradazu behar duzuna.   

 –Orain musu handi bat. –Azenarik musua ematen zion bitartean, besoetan zuen alabatxoa ere 

musuka hasi zitzaien biei. 

 –Ama, Atta, to muxuk! 

        

 Gailari ez zitzaion erditzeko ordua heldu, uste zuenaren kontra. Egun batzuk pasatuko ziren 

Gailak belargilearen zaintza bereziak izaten zituen artean. Ingurukoek ere uzten zituzten bakean senar-

emazteak. Udazken hadieran egunak nahikoa luzeak ziren eta bi egun pasa zirenean ehiztariak agertu 

ziren. Joanes eta Otsoa, zerbitzari eta gerlari batzuekin animalia handiak ekarri zituzten. Bi orein, orkatz 

bat eta lau basurde. Arandio hegoaldeko bailaretan izanak ziren.    



  

  

 Nolanahi ere, lagunek elkar agurtu eta besarkatu ondoren, zer edo zer ezkutatzen zutela 

pentsatu zuen Azenarik. Udako kanpainaz hitz egin zuten. Bi Kapitainak Adaja eta Zapardiel ibarretan 

izanak ziren udaren hasieran. Hala eta guztiz ere, Zaragozako emirrak Medinacelitik erasoaldi handia 

antolatzen ari zela jakin zutenean, Fernan Galvezek, Gaztelako alfereza, eta armadako kapitainek bilera 

batean eztabaidatu zuten egoerari buruz. Guadarrama ingurua zaintzapean mantentzeaz gain, oinezko 

gerlari asko bidali behar zituzten, Atienza, Berlanga, Gormaz eta Osma ongi defendatzeko eta zaldieria 

talde handia ere bai. Mendo, Zapardiel eta Eresman zaldieria erdiarekin geratu zen bitartean, Joanesek 

gidatu zuen baskoien zaldieria eta Otsoak Bureba eta Baskonia mendebalde osoko oinezkoak.  

      

 Fernan Galvezek Zaragozako musulmanen erasoa inguru hartan emango zela ziurtatu zuenean, 

Osman jarri zuen aginte-tokia. Gaztelu guztietan guarnizioak indartu zituen, Otsoaren oinezkoekin 

bereziki. Burgoseko guarnizioekin mugitu zen Berlanga defendatzeko. Joanesen zaldunekin eraso zituen 

musulmanak eta lortu zuen haiek Almazanera erretiratzea. Hala ere, ezin izan zuen inguru hartan gauza 

handirik egin eta gerlari gutxiegi izateagatik ezin izan zuten Atienza babestu. Hango gerlariak errenditu 

ziren, libre uztearen truke. Osotara ez ziren hain gaizki geratu uda bukatzean. Egoera egonkortu zen eta 

udazken hasierarako Burebarrak beren herrietara itzuli ahal izan ziren. Otsoak eta Joanesek gizon gutxi 

galtzea lortu zuten. Zaldunek mugimendu asko egin bai, baina borroka gogor gutxitan hartu zuten parte. 

Joanesek obsesiboki adierazi zuen bezala, helburua lortu zuten: musulmanak geldiarazi zituzten, 

oinezkoak babestu eta gutxi izan ziren hildakoak. Egoera azaldu zioten Azenariri. Edonola ere, ez zen 

denbora gehiegi pasatu ezkutatzen zuten berri tamalgarria ezagutzeko. 

 –Gure gizonak ongi ibili dira, Azenari. Haiei esker eutsi diogu muga horri, nahiz eta oinezko 

armada handia ez izateagatik Atienza galdu. 

 –Ongi da Joanes. Biok errepikatzen ari zarete gauza bera. Zer da ezkutatzen ari zeretena? –

Otsoak errendizio keinua eginez azaltzen hasi zen. 

 –Barkatu, Azenari, ez genekien nola erran, baina arrazoi duzu: bada gauza bat ezkutatu 

dizuguna. Ez da munduaren akabera, baina Gailari kalterik ez egiteko ezkutatu genion eta horrelaxe 

jarraitu dugu. 

 –Erran behingoz zer gertatu den. 

 –Amandio Gomizek, Ibeaseko kapitaina deituak eta Albaro Yañez Begiokerrak... hogei bat 

laguneko taldea osatuz egun batean eraso batzuk antolatu zituzten Ibeasen bertan. 

 –Begiokerrak ihes egin du berriro Aza bailaratik edo Sepulvedatik? Ongi pentsatuta espero 

izatekoa zen kondea hil zenean berdin egin zuen eta heriotz zigorraz libratzen asmatu zuen berriro 

Sepulvedara deserriratuta. Zer da orain egin duena? Berriro eraso batzuk antolatu? Hitz egin garbi! –

Azenari haserretzen ari zen. Joanesek jarraitu zuen kontakizuna. 

 –Duela aste bat gertatu zen. Beraien maizterrik errebeldeenak zapaltzera joan ziren eta hitz 

zakarretatik ekintza zitaletara pasa ziren. Gu biok ez ginen hemen, baina eskerrak mugan ibilitako gerlari 

gehienak itzuliak ziren! Txominek larrialdi deia egin zuen ondoko herrietan, ordu pare batean kontra 

egiteko taldea antolatuz. Txominek gazteluko lau zaldun eta hamabost herritarrekin, baita inguruko 

herrietan Villasur, Zalduendo eta Galardeko bertze hogeita bost bat zaldunekin haiek gelditzea eta 

atxilotzea lortu zuten. Ez zen hildako gehiagorik gertatu, zauritu batzuk baizik. 

 –Orduan Txomini esker gauzak ez ziren okerragotu? –Otsoak erantzun zion. 

 –Halaxe da. Hala ere, kalte dexente egina zuten orduko. Zortzi bat etxalde txikitu, hildako bat 

eta hamar zauritu utzi zituzten –Joanesek jarraitu zuen. 

 –Guk, orduan helduta, haiei lagundu diegu inori galdetu gabe. Etxeetako kalteak ahal zen 

neurrian konpondu genituen hurrengo egunetan. Hildakoa lurperatu eta zaurituak elizan zaindu 



  

  

zituzten petrikiloek. Dagoeneko beraien etxeetara bidali dituzte eta sendatzen ari dira. Lehenengo 

hildakoari bertze bi gaineratu ziren. Atxilotuak Urrezen ditugu gordeta. Beno, denak ez, bi agintariak 

eta beraien jarraitzaile sutsuenak baino ez. Zazpi dira atxilotuak, zure aginduen esperoan. 

 –Sendagilea ekarri behar diegu zaurituei. Joanes, bidali norbait haren bila joateko. Ez dut 

gaizkileak ikusteko gogorik, baina Gaila erditu orduko gure epaile eta Gaztelakoen artean epai-mahai 

bat osatuko dugu haien etorkizuna erabakitzeko. Gaztela eta Baskoniako ipaileok batera antolatuz gero, 

errazago onartuko dute denek, Gaztelaren aldekoak baitira epaitu beharrekoak. Konturatu naiz ez 

duzuela aipatu Tiberio Ferriz, Ibeaseko jauna deitua. Zer jarrera izan du guzti honetan. 

 –Berak gertatutakoa jakin zuenean adierazi zuen ez zuela zerikusirik erasoekin. Bera ez omen 

da maizterrekin bortxakeriaz jokatzearen aldekoa. 

 Gauzak horrela geratu ziren. Atxilotuak Burgosen epaituko zituzten, kaltetuei laguntza emanen 

zieten eta Txomini sariren bat eta biltzarrean hala erabakiz gero kaltetuei laguntza antolatuko zuten. 

 

 Gaila gaixoak gaizki pasa zuen azken asteetan, hain beteta eta astun sentitzeagatik. Azkenik, 

ordu eta orduetan aritu zen erditzen. Ia bizia galdu zuen odol jario handia izateagatik. Zirudienez 

lehenengo haurra aldrebes zetorren eta asko kostata lortu zuten zuzentzea. Lehen haurraz erditu 

zenean bigarrena erraz sortu zen. Medikuari eta belagileari esker atera zen andre gaztea bizirik erditze 

zail eta okerretik, odol-jarioa geldiarazi ziotenean. Hala eta guztiz ere, aste luze bat pasa arte, ez zuten 

seguru izan onik aterako zela. Ondokoek, bereziki Azenarik eta gurasoek gaizki pasa zuten erditzean eta 

salbu ikusi arte. Nahiz eta gezurra iruditu, asko sufritzen ari bazen ere, Gailak gogoz ekin eta borroka 

egin zuen erditzeko. Ez odolusteko ere jarraibide guztiak segitu zituen zintzoki. Umeak izan eta minutu 

gutxitara, sortu berriak, Eneko eta Garzia, ondoan zituela, honela adierazi zien senarrari eta gurasoei: 

 –Ez jarri izu aurpegi hori! Honetatik onik aterako gara-eta. –Eta halaxe izan zen. Handik bi astera 

Gaila gelan ibiltzen zen poliki eta haurrek ez zuten inolako arazorik izan. Medikuaren aholkuz herrian 

inudea bilatu zuten amari bularra ematen laguntzeko. Handik hilabetera Gailak betiko bizitza eraman 

ahal izan zuen, haurrei kasu egiteaz aparte. 

 

 Ibeaseko jauntxoen epaiketa publikoa egin zen Burgosen. Handiki eta erlijioso asko egon zen, 

baita zuzenean interesa zuten herritar batzuk. Gaztelako hiru epailek eta bertze hiru baskoik, haien 

artean jaun Garzia Okakoa, zuzendu egin zuten epaiketa. Ibeaseko Tiberio Ferriz jauntxoak hartu zuen 

akusatuen defentsa, Azenarik sakaleta egin ondoren, lekukoak aurkeztu zituen eta banan banan 

galdekatu zien gertatu zena argitzeko. Lekuko bakoitzaren adierazpenaren ondoren Tiberio Ferriz 

saiatzen zen beren akusatuen alde egiten. Epaileek ere galdetu zieten hamasei bat lekukoei, nahiz eta 

galdera-erantzunak laburrak izan. Epaiketa eta egun luzea izan zen. Arratsaldean eten bat egin zuten 

atsedena eta mokadu bat hartzeko. Epaileak azkeneko erabakia hartzeko elkartu baino lehen Azenarik 

eta Tiberiok azken ondorioak eta aurka-aldeko arrazonamentuak egin zituzten. Epaileek bertze ordu 

pare bat eman zuten eztabaidatzen. Azkenean epailerik zaharrenak, Jaun Edelmiro Birtez Gaztelako 

epaile nagusia, epaia eman zuen: kapitain deitzen zuten Amandio Gomizek eta Albaro Yañez 

Begiokerrak beren bost gizonekin gehiegikeriaz jokatu zuten beraien maizter batzuekin, hiru hildako, 

lau elbarri, modu askotako kaltetuak eta sei etxalde suntsituta utziz. Hildako eta kalteengatik isunak 

jarri zizkieten bi arduradunei, kaltetutakoei emateko. Amandio Gomizi eta Albaro Yañezi gainera hamar 

urteko espetxea ezarri zieten Burgosen eta beren gizonak erbesteratu zituzten Sepulvedara. 

 

  



  

  

1018. urteko urria. Zuriñe eta Izotzen istorioa 

        

 Ibaizabal sorburutik ez urrun, itsasadarretik berrogei kilometrora herrixka bat zegoen,  Ibauri 

deitzen zutena. Ibarrean ez zegoen etxe edo baserri sakabanaturik segurtasun faltagatik, baina 

errekaren pasabideen ondoan etxe multzoak izaten ziren. Ibauri etxe multzo horietako bat zen. Hogei 

bat txabola zeuden errekatik gertu bidearen bi aldeetan. Bertako biztanleak nekazariak eta abeltzainak 

ziren, denak edo ia denak pobreak. Pobrea ez zen bakarra dorreko jauntxoa zen, besteei zergak 

eskatzen zizkiena. Egurrezko zubia pasatzeagatik ere txanpon txiki bat eskatzen zuten jauntxoaren bi 

gerlarik. Etxe edo txabola bakoitzean belaunaldi anitzeko familiak bizi ziren, gehienetan hamar-hamalau 

pertsona. Gainera, lurrak ez ziren aski denontzako janaria lortzeko. Urte hartan uzta eskasak izan ziren 

eta mendian gaztain eta intxaur gutxi izateaz gain, ez zuten onddo edo ziza askorik aurkitzen. 

Lehorraldiagatik gaztaina, hur eta intxaur gutxi jasoko zuten. Ehiza eskasagoa zen. Berdin gertatu zen 

inguru zabal batean. Entzun zutenez kosta guztian eta barnealdean, Bizkai eta Ipuzkoa guztian, baita 

Lapurdun aldean ere euri gutxi egin zuenez, belarra gutxiago hazi zen eta basa-fruituak eskasak ziren. 

Iruñea aldean eta Aragoin, Pirinio aldean bezala, egoera ez zen ona. Araban eta Errioxan ere euri gutxi 

egin zuen. Iraila bukaera bitartera arte lehorraldia luzatu zenez gosetea aurreikusten zuten. 

 Ibauri herrixkako txabola batean, ama, zazpi seme-alaba, txikiak gehienak, izeba eta amama bizi 

ziren. Aita eta osaba bat mendiko goi-larretan ziren familiako artaldea zaintzen eta gazta egiten; 

semerik zaharrenek ere bitartean jauntxoaren ardiak eta behiak zaintzen zituzten. Negualdean gizonak 

eta mutilak etxeratzen zirenean lo egiteko lekua falta zitzaienez gazteek ardiekin geratu behar zuten. 

Hala ere, txabola hartan giro onean bizi ziren. “Zuriak” deitzen zieten herrixkako beste biztanleek, 

larruazal zuri-zurikoak, ilehoriak eta begi argikoak baitziren seme-alaba gehienak aitaren aldetik 

ateratzen zirenean. Ama, izeba eta amona ez ziren hain zuriak eta ile gaztainkara zuten. 

 Zuriñek, hamabost urterekin orduan etxeko alaba zaharrena, bere neba eta ahizpa txikienak 

zaintzen zituen; bere amak eta izebak jauntxoaren etxean garbiketak egin eta janaria prestatzen zuten. 

Haurrideen artean handixkoenak beren kabuz ibiltzen ziren jolasetan. Zuriñek txikiei janaria ematen 

zien. Udazken arratsaldeetan eguraldi ona izanez gero atseden hartzen zuten txabolaren atarian, beti 

ere txikienak aldean edukiz. Orduan, Zuriñek, Amuña deitzen zuten belagileari entzuten zizkion bere 

istorioak, berak belarrekin eta zumeekin otarreak eta saskiak egiten jarritzen zuen bitartean. Amama 

hari esker Zuriñek ere belarrak ezagutu ez ezik, beste gauza asko ikasten zuen: belarrekin zer edabe eta 

txaplata egin gaixotasunak sendatzeko, baina baita beste jakinduria mota gehiago: munduari buruz eta 

jainko-jainkosei buruz. Anbotoko anderea zen beraien jainkosa maitea. Mari izena ez zuten aipatzen 

errespetuz. Dama, zerutik hegan bizileku batetik bestera joaten zena, kobaz koba euria ekarriz edo… 

txingorra.   

 Hala eta guztiz ere, Zuriñek gehien maite zuen istorioa Jaun Zuriarena zen. Jaun Zuria Bizkaiko 

lehen kondea izan omen zen. Itsasotik etorritako Eskoziako printzesa bat Mundakan geratu zen bere 

herriko batzuekin. Ederra, ilehoria eta zuri-zuria zen eta Sugaarrekin seme bat izan zuen, Munio, zuria 

eta ilehoria ama bezalakoa. Urteekin gizon garaia eta indartsua izan zen. Gaztelako kondea zergak 

eskatzera joan zenean, bizkaitarrek Munio aukeratu zuten gidatzeko. Durangoko jauna, Antso Estiguz 

ere haren agindupean jarri zen eta Busturialdeko Arrigorriagan garaitu zuten Gaztelakoa. Antso hil 

zenean Jaun Zuria haren alabarekin ezkondu zen eta Bizkaiko lehenengo kondea izan omen zen. Eneko 

Lopez Ezkerra, orduko kondea, Jaun Zuriaren ondorengoa zela zioten. Baina bazen jende gehiago haren 



  

  

ondorengoa izan zitekeena. Jendearen esanetan Jaun Zuriaren ondorengo zuzenak ez omen ziren 

orduko kondearen familiakoak. 

         

 Bizkaiko kostaldean jende ilehori, aurpegi zuri samar eta begi-urdin asko bizi zen. Handik abiatui 

zen Ibaurira Zuriñeren aitona, aspaldian hilda baina denontzat familiako babeslea orduan ere. Aita eta 

haurride gehienak zurbil, begi-urdin eta ilehoriak ziren, nahiz eta batzuk amaren antzera ile gaztainkara 

eta begi-nabarrak eduki. Amoñak kontatutako istorioengatik zekien guzti hori Zuriñek, familian 

kontatutakoa oso gutxi baitzen. Andre zahar hark gustukoa zuen kondairak besteei kontatzea eta ez 

zuen aukerarik galtzen. Zuriñe bere kuttuna zen gainera. 

 –Zuriñe, zu Mundakako printzesa bezalakoa zara, bere ondorengo zuzena. Inork ez ditu zure 

aurpegi borobil polit, zure ile-adats eder eta horrelako begi zerutiarrik! 

 –Amoña, Busturialdean jende asko da horrelakoa. Gure aitona handik etorri zen eta horregatik 

gara ilehoriagoak besteak baino. 

 –Bai, zure aitona Jaun Zuriaren... semea ez, biloba zelako. 

 –Zer diozu? Gure aitona ez zen handiki baten semea –erantzun zion harrituta. 

 –Bazen, baina ama etxeko neskamea zen. 

 –Ez da izango! Zergatik etorri zen Ibaurira? 

 –Ihesean, Mundaka eta Torrezarretako jaunak, Lope Ezkerrak, oraingo Bizkaiko kondearen aita 

zenak, bertan akatu nahi zuelako. Niri esan zidan ez aipatzeko Jaun Zuriaren ondorengoa zela. Ilehoria 

txano handi batekin ezkutatzen zuen eta zabaldu zuen ez zela Mundakakoa, bera Bakiokoa zela. 

 –Inork ez dit horrela kontatu. Amamak ez du ezer kontatu. 

 –Isiltzeko hitza eman zuelako, beldurragatik eta Jauntxoen susmopean ez izateko. Orain 

bazkaria prestatzen ari zaizue. Entzun ezazu adi marmarrean hasten denean eta konturatuko zara zertaz 

ari den. Burutik eginda ematen du, baina ez erabat. 

 

 Handik gutxira neba-ahizpa txikiei zopak ematen hasi zenean, amamari adi geratu zitzaion. 

Betiko kantorioak beste zentzu batekin ulertzen hasi zen neska. 

 

“Jaun Zuriano, jaun Zuriano 

lotan zagoza? Izartu. 

Zeure esposa doña Rosak 

besteren semea nahi dau hartu. 

Besteren semea hil nahi dau 

berea ez dalako. 

 

Jaun Zuriano, jaun Zuriano, 

zeure esposa doña Rosak 

semea akatu nahi dau 

besterena dalako. 

 

Zuri-zuria da umia, 

bai zurea dalako. 

bizirik nahi badau, 

eskapian bialduko. 

 



  

  

Bizirik nahi badau, 

eskapian bialduko.” 

 

 Amama ez zegoen ongi aspalditik. Etxean janaria prestatzen zuen, baina ia ez zuen inorekin 

berba egiten. Aitona hil zenetik bere barruan bizi zen eta besteekin izaten zuen keinu bakarrenetakoa 

umeei aurpegian laztan goxoa egitea zen. Horregatik Zuriñek ohitura zaharrei buruz zekiena Amuña 

deitutakoari entzundakoa zen. Amuña zen herrixkako belar sendagilerik onena eta horregatik uzten 

zioten Zuriñeri belarretan ikastea. Hala ere, amari ez zitzaion gehiegi gustatzen alaba hura erlijio 

zaharraz kontu-kontari aritzea eta jentilen kontu haiei kasurik ez egiteko esaten zion.   

 Amak lan egiten zuen dorretxean aspaldiko kontu horiek eta aspaldiko ohiturak gaizki ikusiak 

ziren. Etxeko andrea apez zaharrarekin aritzen zen otoitz egiten eta hala ez zebilenean neskameei 

esaten zien zer egin behar zuten eta bereziki zer ez zuten egin behar. 

 –Ez begiratu Anbotora Jainkoari zerbait erregutu nahi diozuenean. Jentilen kontuak bukatu 

dira. Egiezue erregu Jainko Jesukristori eta Amabirjinari. 

 

 Emakumeek, neskame haiek, aginduak bete eta ohitura berriak hartzen zituzten. Familiaren 

etxean ere gurutzea jarri zuten atean, eguzkilorearen ondoan. Arratsaldean berandu etxeratzen 

zirenean zerbait eramaten zuten etxekoei jaten emateko, eskasa hala ere denentzat. Etxeko baratze, 

labore gutxi, sasoiko bilketa eta abere batzuei esker egiten zuten aurrera. Neke eginda ere, afaldu eta 

argirik bazen josi edo artilearekin arropa egiten zuten puntu eginez: galtzerdiak, lepokoak, txanoak eta 

jertseiak. Bere seme-alabak maite zituen amak, baina ez zeukan denbora eta indarrik lasaitasunez 

maitasuna eta hurbiltasuna adierazteko. Arratsalde batean Zuriñeri esan zion biharamunean zer egin 

behar zuen. 

 –Zuriñe, bihar goizean ikuzi behar dituzu neba-ahizpen arropiak. Izeko etxean egongo da lanean 

umeak zaintzen, zuk egiten duzun bitartean. 

 –Ama, nahi badozu orain joango naz errekara labagaz. 

 –Ez, Zuriñe. Konturatu orduko ilunduko dau eta gauak harrapatuko zaitu. 

 –Orduak edukiko doguz ikuzteko. Badot oinak bustitzeko gogoa. 

 –Ez, umia. Kontuz ibili behar da. Gogoratu jentilen esana: “Eguna egunekoentzat eta gaua 

gauekoentzat”. 

 –Ez dot lamiarik topauko. 

 –Ez dakizu zer topauko dozun, lamia ona ala Akerbeltza. Egizu kasu eta zoaz goiz argitan. 

 –Bai, ama. 

 

 Txabolan oiloen artean eta ahuntza batekin bizi ziren amama, izeba, ama, Zuriñe eta beste sei 

neba-ahizpa txikiagoak. Adinetan hurrengoak bi mutil ziren eta beti ibiltzen ziren herrian eta inguruan 

jolasten eta tartean basafruituak eta animalitxoren bat ehizatzen, arkuz eta lakioz. Hurrengo ahizparik 

zaharrena Sara zen, hamaika urtekoa eta honek ez zion Zuriñeri kasurik egiten. Lanik ez egiteagatik 

izango zen, baina neska berehala desagertzen zen Goto bere lagunarekin eta Zuriñek zaindu behar 

zituen beste bi neska eta mutiko txikienak, sei, lau eta hiru urtekoak. Eskerrak Bitxik, beste ahizpak, 

gehiago laguntzen zion beste bi txikiekin. 

 Etxeko gizonak mendian ziren. Aita eta osaba etxeko animaliekin ziren, ardiak eta behiekin, 

haiek zaintzen eta gaztak egiten. Aritz eta Izotz anaiak hamazazpi eta hamasei urterekin jaunaren ardiak 

zaintzen ari ziren. Aritz mutil onkote eta langilea zen eta Izotz mugitua eta indartsua, baina argia eta 

lagunkoia ere bazen. Bikorekin, beste mutil batekin, egiten zuten lan. Biko, bikia zen anaia hil zen arte, 



  

  

baina mundu guztiak horrela deitzen zion. Hirurak arratsaldero elkartzen ziren, eguna belardi gozoetan 

pasatu ondoren. Edonola ere, ardiak jezten ibili behar zuten eta gaztak prestatzen zituzten gizon 

erretxin baten agindupean. Ilundutakoan, hala ere, lan guztiak amaitu eta hizketan izaten ziren. Biko 

izaten zen zirikatzailea. 

 –Xarrari adarra jo behar diogu. Gaur gauean xomorro bat sartuko diot kamainan. Suge batek 

erakutsiko dio apalago izaten. –Aritzek barre egin zuen arren, Izotzi ez zitzaion egun hartan ideia ona 

iruditu. 

 –Harroa da, baina ez du merezi. Utzi bakean. Zaharra da, zuk diozun bezala eta bere bizitza 

petralean orain arte ez du aukerarik izan agintzeko. 

 –Ez da suge pozoitsua izango!! 

 –Badakit, baina susto galanta emango diozu. 

 –Gertatzen dena da badakizula hemendik gutxira gerlaria izango zarela eta utzi egingo 

gaituzula. 

 –Dakidana da ez dudala jaunaren agindupean egon nahi. Zalditan ongi ibiltzen naizenez eta 

ezpatetan trebea naizenez, ez didate aukerarik eman. Nigatik balitz ez nuke egingo. –Bikok ere 

bazekien, baina haserrea kanporatu nahi zuen. Aritzek ere galduko zuen bere lagunik onena, egunero 

ibiltzeko behintzat. 

 

 Hurrengo gauean ilbetea zen eta ohitura zuten su baten inguruan pattarra edateko, kantatzeko 

eta dantza egiteko. Artzainekin inguruko herrixkakoak ere elkartzen ziren eta festa handia antolatzen 

zuten. Mutilek horri buruz eta istorioei buruz egin zuten berba. 

 –Biharko pattarra prestatuta al dozue? –Bikok maite zuen mozkortzea eta ongi pasatzea espero 

zuen. Aritzek ere gogoz hartuko zuen parte. 

 –Bai, edaria prest dago ontzian. 

 –Baina biharkoa udazkeneko azken ilbetea da, gau berezia. Bi pitxer baino gehiago behar dogu. 

–Bikok segurtatu nahi zuen nahikoa edaria izango zutela. Izotzek lasaitu zuen laguna. 

 –Ontzian hiru pitxer bete pattar dago. Uda erdian prestatu genuen sagar goiztiar eta basafruitu 

desberdinekin. Ikusiko duzu zelako pattarra atera den! Gehiago egin izan bagenu!   

    

 

 Ilbete gauetan elkartzen ziren menditarrak harrespilaren larrean. Han asko edan eta onddo 

batzuk jan ondoren gozatzen zuten musikarekin, kantatzen eta dantzatzen. Zaharrenek hitz egiten 

zuten elkarrekin eta gazteenek harreman berriak egiten zituzten. Urtaroko azken ilargia, azaroaren 

bukaeran, festa handiagoa zen besteak baino. Mutilak bilerara iritsi zirenean berandu samar zen, ia 

gauerdia. Ilargi amandrea gurtu zuten eta beren eskaerak eta desioak adierazi zizkioten. Udazkeneko 

azken ilargian, jendearen eskakizunik handienak ziren nahiko janaria biltzea eta animaliak eta pertsonak 

osasuntsu izatea. Mutilak, danbor, txistu eta txirulen doinu apalaren arrimoan elkartu ziren ezagun eta 

lagunekin. Giro sorginduan batzuek eramandako onddoak jan zituzten eta borobil handian eseri ziren 

kideekin isilean eta begiak itxita hausnartzeko. Erreguak egin ondoren, erritmoa areagotzen zen gazteek 

edo gogotsuenek dantza arina egiteko. Festak gorenera jo zuen. Nekatzen zirenean binaka edo taldeka 

elkartzen ziren edateko, hitz egiteko eta ongi pasatzeko. Denboraren poderioz kristauek aipatuko 

zituzten jentilak ziren. Haiek beste izaki eta arraza desberdin batekoak izan balira bezala. Jentilak ziren, 

hau da, erlijio zaharreko baskoiak, ilargiarekin bizitzaren eta heriotzaren zikloak ospatzen zituztenak. 

Norbait hiltzen zenean ere Ilargi amandreari gomendatzen zioten. Jentilak jakintsuak zirela esaten zuten 

orduan ere. Arrazoi bat ilargiaren zikloen arabera nekazaritza eta abeltzaintzaren lanak antolatzea zen. 



  

  

Noiz erein, landatu, uztak jaso, inausketa egin edo zuhaitzak ebaki. Baita jendea noiz elkartu 

harremanak egiteko. Biharamunean ilbeteko festa ospatuta, herrira ardiekin itzultzeko prest, gurdian 

gauzak biltzen eta prestatzen ari zirenean hitz egin zuten mutilek. Bikok zirikatu zituen besteak, 

gehienetan bezala.   

 –Norekin desagertu zineten? –Izotz ez zen tranpan erori eta isildu nahi zuen, berak harrezkero 

ahaztuta zuen neska. Aritz, aldiz, berehalaxe hasi zen kontatzen. 

 –Bitxirekin. Bitxilore du izena, baina ez zaio gustatzen. Hegoaldeko herri batekoa da eta 

lehenengo aldia da larreko bileretan. Oso ederra da, jatorra eta... –Bikok eta Izotzek ez zuten gehiago 

entzun nahi. Bikok moztu zion. 

 –Bai, ederrena. Nik ezagutu nuena ere bai. Zuk, Ixo, ezagutu al duzu norbait? 

 –Ezagutu ez. Bada…, aurreko udako ilargian ezagutu nuen neska batekin egon nintzen. Atsegina 

da eta ez da itsusia, baina ez zait gehiegi gustatzen –Bikok ez zion ulertzen eta adierazi zion. 

 –Ixo, ez zaizu ikaragarri gustatu behar ongi pasatzeko. 

 –Badakit, baina batzuetan ezin naiz sartu festan... –Mutilek jarraitu zuten lanean. Egunean bizi 

ziren eta gehiago kezkatzen zituen etorkizunak.      

         

 Jendarte hartan kristautasuna gauza berria zen. Apez bat eta fraile batzuk aparte utzita, noble 

gutxi eta herritar txiro asko bizi zen. Durangaldea, Bizkaia osoa bezala Eneko Lopez Ezkerra kondearen 

jaurerria zen. Durangoko dorretxe handian tenente batek agintzen zuen eta herrixka batzuetako 

dorretxeetan jauntxoak eta bere familiak herritarren bizkar bizi ziren. Lurrak ez zuen gehiegi ematen 

eta zergak emanda larri pasatzen zuten aurrera egiteko, bereziki urte hartan bezala uztak eskasak izan 

zirenean eta udazkeneko fruituak are eskasagoak. Ibauriko jauntxoak, familia, apeza, zerbitzari batzuk 

eta zortzi bat gerlari zituen bere kargu. Bere ondasun iturri nagusia ardiena zen eta zergekin ia ez zuen 

aski bizitzeko. Urrun bizi ziren Errege, handikiak, apezpikua eta baita merkatariak, artisauak eta 

tabernariak ere. Hala ere, uda-kanpainarako gerlari batzuk eraman behar zituzten muga aldera. Familia 

eta etxe bakoitzeko gerlari bat bidaltzen zuten berrogeialdian mugak defendatzeko. Libratu ahal izateko 

abereetan edo dirutan ordaindu behar zuten. Kondearen eta bere gerlari gutxiren atzetik, zortziehun 

bat oinezko eta berrehun bat zaldun elkartzen ziren udaldiko kanpainarako. 

 Ibauriko jauntxoak bere aitarengandik jaso zuen jaurgo txiki hura. Bakea mantentzen zuen 

agindupeko lurretan eta berrogei bat urte izanda uda guztietan bizia jokoan jartzen zuen. Nekazariek 

lana egiten zuten bitartean, berak lau oinezko zituen zaintzak egiteko eta beste lau zaldun mantendu 

eta prest izaten zituen edozein behar izanez gero, sute bat zela, lapur talde bat edo kanpoko gerlariak 

geldiarazteko. Bestalde, azken aldian aparteko lana ematen ziona jendearen errito zaharrak zelatatzea 

zen. Apeza eta bere emaztea kexu ziren jendea ez zelako kristau ona, ez zietelako gur egiten Jainkoari, 

Jesukristori, Amabirjinari edo santu on bati. Mari aipatzen zuten edozein desio edo ezbeharren aurrean. 

Gaixotasunak sendatzeko, belar-tratamendu batzuk jarraitzen zituzten eta sineskeria bihurrienak izaten 

zituzten. Elkarketa, bilera eta errito zaharrak egiten zituzten urteko une zehatzetan. Hango jauntxo, 

bestelako noble, apez eta abadeei izan zuten aurreko bilkuran apezpikuak esan zien paganoak edo 

jentilak zigortu behar zituztela eta kristautasuna ahal zen neurrian zabaltzeko. Bera, Millan jauna, 

kristau ona eta jaun ulerkorra zen. Ongi portatzen zen menpeko, zerbitzari eta familiakoekin. Jokaera 

ezin hobea zuen nekazari eta abeltzainekin. Bera, jaun eta zaindari ona zen. Jainkoak agintzen zuen 

artzainek ardiak zaindu behar zituztela, otsoengandik defendatzeko.     

  

 Jauntxoak zaldi on samarrak zituen eta gerlariekin arma praktikak egiten zituen ia egunero, 

ehizan ez zenean. Zaldun bat zauritu zitzaion eroriko batean eta etxean utzi zuen denboraldi luzean 



  

  

errekuperatu bitartean. Hala ere, zahar samarra zen eta etxean mandatuak egiten eta etxeko lanetan 

laguntzen utziko zuen gixajoa. Artzai gazte hura, Kalparzuriaren semea, gerlari ona izango zen. Zaldiak 

zaintzen ikusi zuenean zaldun ona izango zela pentsatu zuen. Lagunekin ezpatetan zebilela, gerlari sena 

zuela eta indarraz gain burua erabiltzen zuela pentsatu zuen. Horregatik esan zion haren aitari udazken 

bukaeran animaliak larretatik jaitsita, mutila dorrean uzteko. Une hartan pentsatu zuen mutil horren 

arreba oso ederra zela, etxeko neskame-burua izan zitekeela. Kalparzurik ez zuen ezetz esango. Ama 

ere ados egongo zen anaia-arreba dorrean uztearekin. Inon baino etorkizun hobea izango zuten 

dorretxean eta gainera urte hura eskasa izan zenez gustura jasoko zuten janari pixka bat gehiago. Urte 

lehorra pasatzen ari ziren. Zereal gutxiago izan zuten, animaliak ez ziren loditzen eta gazta gutxiago izan 

zuten. Eskerrak urte hartan bizkaitarrak Naiaran ia mugitu gabe izan zirela eta ez zutela inor galdu 

borroketan. Negualdean ongi merezitutako atsedenaldia izango zuen berak ehizaldiekin eta neska 

ilehori eta eder harekin. 

 

 Ardiak eta behi taldea menditik haranera jaitsi zituztenean, Izotz jarri zuten zaldiak zaintzen. 

Millanek bi behor zituen hazitarako eta sei zaldi. Bi zaldi hoberenak Millanek berak erabiltzen zituen eta 

beste laurak bere hiru zaldunek, laugarren zaldia Izotzek gidatuko baitzuen. Mutilak goizean goiz zaldiak 

zaintzen zituen morroi baten laguntzaz. Janaria eman, mugiarazi, animalien eta ukuiluen garbiketa egin 

ondoren, zaldun eta oinekoekin arma-praktiketan ibiltzen zen. Oinezkoak egurrezko ezpatekin aritu 

ondoren lantza eta arkuekin aritzen ziren. Zaldunek orduan itzuli bat egiten zuten zalditan. Jauntxoak 

gogor praktikatzera behartzen zituen eta lasterketa egiten zuten iparraldeko mendialdera. 

 Millanen zaldia arinena zenez, besterik gabe, ziztu bizian ateratzen zen bidean aurrera eta beste 

zaldunak atzetik ateratzen ziren. Legua bat egindakoan, muino batean jentilarri baten ondoan, atzean 

gelditutako zaldunei begira atseden pixka bat hartu, herrixka baten atzetik pasarazten zituen eta berriro 

hartzen zien aurrea dorretxeraino bazkaltzera heltzeko. 

 Ixok, besteek deitzen zuten bezala, morroiarekin zaldi-orraziaz garatosatzen zituen zaldiak, 

mokau bat hartu baino lehen. Arratsaldeetan berriro egiten zuen ezpata praktika. Afaldu eta gerlariekin 

hizketan izan ondoren sukaldean egiten zuten lo edozein bazterretan tapaki bat hartuta; morroiek 

ukuiluan edo biltegi batean egiten zuten bitartean. Ixotzek nahiago zuen ukuiluan belar gainean lo egin. 

Eguneroko lan hurai igandeetan edo ehizaldietan baino ez zen eteten. Igandeetan jauntxoa beranduago 

altxatzen zen eta ongi gosaldu ondoren meza ospatzera behartzen zituen etxeko guztiak herrixkako 

eliza txikian. Hala ere, Izotzek beste goizetan bezala zaldien zaintzako lanak burutu behar zituen meza 

baino lehen. Bazkaria edo mokadua hartzen zuten momentua aprobetxatzen zuen sukaldean lanean ari 

zen arrebarekin egoteko. Igande arratsaldeetan libre zutenez, mutila, Aritz eta Bikorekin elkartzen zen. 

Bikok bereziki miresten zuen zalduneria eta zalditan ibiltzea.   

 –Ixotz, ez dakizu zer zorte duzun zaldun ibiltzeagatik! 

 –Eta zuk ez dakizu zenbat lan egin behar dudan, arma eta zaldi trebaketan aritzeaz gain. 

Zaldunak mugitzen hasten direnerako nik zaldiak zaintzen eta prestatzen orduak ematen ditut eta zaldiz 

itzulia egin ondoren, berriro izerdiak lehortu eta karda pasatu behar izaten diet zaldiei. 

 –Baina zalditan ibiltzen zara! –Aritzek gehien miresten zuena zalditan ibiltzea zen. Anaiari 

begiratuta Izotzek bazekien zenbat gogo zuen ibiltzeko. 

 –Lasai Biko! Lehenengo aukeran itzuli bat egitera aterako gara. Baina, ezkutuan egin behar 

dugu. –Anaia pozez gainezka ikusten zuen bitartean, Aritzek berea eskatu zion. 

 –Niri ezpataka erakutsi behar didazu. 

 –Berdin esango dizut, ahal denean egingo dugu, baina jaunaren bistatik kanpo. 

 



  

  

 Mutilak nahiago izango zuen betiko bizitza eraman, egunez lanean aritu, arratsetan lagunekin 

egon eta gauean familiakoekin afaldu gustura. Bizitza berriak gauza onak zituen: zaldiekin eta zalditan 

ibiltzen zen, ezpata eta beste armak erabiltzeko eta borroka egiteko modu desberdinak ikasi zituen; 

gerlariak eta beste pertsona batzuk ezagutu zituen. Hala eta guztiz ere, ez zituen dorretxeko jaun-

andreak eta umeak jasaten. Jauna harroputza zen eta agintzea gustatzen zitzaion. Baina, ez zen hori. 

Bizitza osoan agindu zioten etxeko nagusiek eta bestelako agintariek. Jauntxoak begiratu zikina zuen 

berarekiko. Haren emazteak ere gogoz eta beldurrez begiratzen zion eta errezatzeko esaten zion. 

Haurrak txikiak ziren baina mesprezuz tratatzen zituzten beste guztiak. Denbora gutxian ikasi zuen 

ezpatarekin borrokatzen. Hasieran kolpeak jasotzen zituen, egurrez eta berunez egindako ezpata 

desbideratzen asmatzen ez zuenean. Egun batzuk horrela pasa zituen eta bazirudien hori zela ikasteko 

bidea, besteek horrela ibili eta ikasi baitzuten. Agian mutil berria izateagatik gusturago jotzen zuten. 

Hurrengo egunetan, Ixok garbi izan zuen nahita mina egiten jarraitzen zutela. besteek ez zuten errurik 

sentitzen, alde batetik mutilak mesedez gelditzeko eskatzen ez zielako eta bestetik haren itxura ona eta 

dohaiengatik. Bekaizkeriaz.    

 Gaizki bukatuko zen Migelengatik ez balitz. Migel gerlari bezala baztertuta geratu zen gizon 

zaharra zen. Gizona haserre zegoen aspaldi hartan, ez orduan zerbitzari ibiltzeagatik, mesprezuengatik 

baizik. Bere ordez hartu zuten mutila gorroto izan zuen hasieran. Gero, besteen jokaera gaiztoa ikusita 

aldatu zuen mutilarekiko jarrera. Bera ezpatari eta zaldun ona zen. Migelek indarrez baino pentsatuz 

lortzen zuen borroketan aurrera bizirik ateratzea eta mutila itxura ederrekoa izateaz aparte, adoretsua, 

ausarta eta argia zen-eta, laguntzea erabaki zuen. Zaldi zaintzan elkarrekin ibiltzen zirenez, kardekin 

zaldiak orrazten ari ziren batean, Migel hasi zitzaion mutilari aholkuak ematen.   

    

 –Izotz, gaur kupidarik gabe kolpatu zaituzte. Amore eman eta bakean uzteko erregutu behar 

diezu. –Mutilak ez zuen zahar triste haren aholkurik espero. Denek baztertzen zuten bere zaldun maila 

galtzeagatik, baina era berean gerlari ona eta ausarta izan zenez, errespetatuz ere hartzen zuten. Aditu 

behar zion etxe hartako gerlari gaiztoak ezagutzen zituelako. Dena den, esan ziona ez zuen edonola 

onartuko. 

 –Basati horiei erregutu behar diet? Denak jarri dira nire kontra. Horiek bata bestearen atzean 

erasotzen naute kolpe izugarriak emanez. Nahita egiten... –Migelek moztu zion. 

 –Arrazoi duzu, baina ez zaituzte bakean utziko umiltzen ez zaren arte. 

 –Ulertzen dizut esan nahi didazuna, baina ez diet basapizti horiei erregu egin nahi. Ez dute 

horrelakorik merezi. 

 –Ez duzu beste aukerarik. Zapalduta, apal eta burua makurtuta ikusi arte, ez dute etsiko. 

Benetan diotsut: egiten ez baduzu hilko zaituzte. –mutilak bazekien Migelek arrazoi zuela, baina ez 

zitzaion barnetik ateratzen gaizto haien aurrean makurtzea. 

 –Eskertzen dizut aholkua. Arrazoi duzu. Ez uste harrokeriaz ez dudala egiten. Nire akats eta 

erruak onartuko nituzke. Gertatzen zaidana da ezin diedala doilor eta zital horiei arrazoia eman. 

Edonola ere, kostata ere, antzerkia egingo dut. Mila esker ikusarazteagatik. 

 

 Aholkatu bezala, kostata, mutila umiltzen hasi zen eta besteek mesprezuz tratatu zuten, baina 

ez zuten hain gupidagabeki kolpatzen. Berehala hasberria makurtuta, bakean eta normalago tratatu 

zuten. Bestetik, Migelek erakutsi zion ezpataren teknika. Jaunari arratsaldeetan ezpatekin gehiago 

praktikatzeko baimena eskatu zioten eta honek eman zien. Urkorekin, beste gerlari gaztearekin bikote 

gisa, Migel zaharrak ezpata-eraso guztiak nola gelditu eta nola egin kontraerasoa erakutsi zien biei. Are 

gehiago, beldurrak eta haserreak kontrolatzen erakutsi zien, odol-hotzez eta buruz jokatzen. Arerioa 



  

  

ezagutzeaz gain, egoera eta inguruko elementu guztiak kontuan izaten ere erakutsi zien eta eraso bat 

geldituta, garaile eta onik ateratzeko egin beharrekoa asmatzen lagundu zien. Mutilek zaharrarekin 

ematen zuten denboran, erresistentzia eta teknika ez ezik, egoera buru-hotz izaten ere ikasi zuten; hitz 

batean, pentsatzen. Urko, etsipena eta beldurra kontrolatzera eta Izotz amorrua neurrian izatera 

behartu zituen, modu bereziekin. Ezpataz gain makilez edo esku hutsez borrokatzen ziren. Esku bat 

lotuta, begiak estalita, edonola egiten zuten borroka, baldintzak bati, besteari edo biei aldatuz, baita lo 

egin gabe ere. Gupidarik ez izaten ere erakutsi zien. Eguberriak heldu zirenean Izotz gusturago zegoen. 

Hobeki bizi zen, lagun batzuk zituen, borroketan trebea eta nekaezina zen eta besteek ere hobeki egiten 

ikasi zuten. Zalditan hobeto egiten zuten, tarteka mugimendu batzuk eginez edo elkarrekin egiten 

zituzten borrokak hobetuz.   

 Zuriñeri ez zitzaion gustatzen dorretxean lan egitea. Etxeko andereak ez zuen bakean uzten, ez 

laneko kontuetan, ezta ohituretan eta bestelako gauzetan ere. Jaunak, beti berari begira, irribarre 

nazkagarria egiten zion. Orduan ama eta izeba txabolan gelditzen ziren eta bera zen egunero dorrera 

joaten zena. Ez zuen dorretxean lotara geratu nahi. Nebarekin eguerdietan elkartzen zenean horretaz 

egiten zuten berba. 

 –Andrea beti gainean izaten dut. Ez nau lasai uzten. Sukaldariak agintzen didana egin ondoren, 

andrea agertzen zait dena aldrebesteko, beste agindu bat emateko edo beste era batera egiteko. 

Esaten dit ongi erakutsi nahi didala eta irri faltsua erakusten dit. Nik uste dut bere denbora-pasa naizela. 

Ez dakit zer egin eta bizitza zaildu egin behar dit. Gainera, nire janzkera eta orrazkeragaz sartzen da. 

Alaba koskorturik ez duenez ni hartu nau helburu eta jostailu. Otoitz egitera ere behartzen nau eta 

denbora guztian aritzen da jentilen aurka eta Mariri buruz gaizki esaka. 

 –Itota ikusten zaitut. Nik uste dut aurka egin gabe, tontoarena egin behar duzula kasu gehiegirik 

egiteke, ea horrela uzten zaituen. 

 –Erraza da esatea. Badakit zer esan nahi duzun eta horixe egiten saiatu naiz. Hala ere, txarrena 

da gozoegia jartzen dela batzuetan. Ni aldentzen naiz, baina bera hurbiltzen zait eta ilea eta aurpegia 

laztantzen dizkit. Senarra askotan ez da oso urruti eta haren begiradak beldurra ematen dit. Hau ez da 

lan egitea, bi zoro jasatea baizik. Ez al didate esaten ba, dorrean gelditzeko lotara? Nik ezetz esaten 

diet, etxeko haurrak zaindu behar ditudala egunaren bukaeran. 

 –Ulertzen dizut. Niri antzera gertatzen zait. Izango da zu oso ederra zarela eta ni mutila izateko 

ere ez naizela itxusia edo gure ile eta begi koloreak gustatzen zaizkiela. Nekatuko dira kasu egiten ez 

badiegu. 

 –Hala espero dut. Ez dut horrela gehiago jasango. Nahiago dut hil!! 

 –Ez esan horrelakorik. Gauzak aldatuko dira. 

 

 Zuriñe etxera itzultzean txikiak ikusi eta Amuñarekin gustura egoten zen gauero. Amoñari 

laguntzen zion belarrak prestatzen. Zuriñek ikusi zuen herriko gizon bat gerrialdeaz kexatzen ari zela 

eta Amuñak ukitu eta galdetu ondoren agindu zizkion ereinotza belarrak txaplata moduan gauero 

minaren lekuan. Esan zion Isurkia edateko ere. Gizona joan zenean emakumeak zerbait komentatu zion 

neskari. 

 –Hezur mina ez denean nerbio bat izan daiteke eta txaplatak arintzen du mina. Lehenago 

pairatu du min hori eta badaki masajeak ematea ona dela. 

 –Eta horrekin egindako edabea ona al da? –Neskak zalantza zuen. 

 –Egia da edabeak ez diola eragin gehiegirik egingo, baina ez da txarra. –Emakumeak 

aprobetxatu zuen hura bezalako gaixotasunez berba egiteko. 



  

  

 –Erreuma bada, ezkai-hosto, oregano eta azeri buztana onak dira edateko eta txaplatan 

jartzeko. Mina oso handia bada, aza eta lokatzez egin behar da ukendua eta askotan masaje bat eman. 

Baina inportanteena da mugitu behar dela, oinez, ariketa eginez mina arintzen delako –neskak beste 

galdera bat egin zion. 

 –Nola dakizu erreuma duten ala ez? 

 –Oso erraza da. Erreuma hezurretako mutur mina da eta zeharrek izaten dute. Normalean 

aldaketan, belaunetan eta esku-oinen artikulazioetan ematen da. Gaixoek beraiek ikasten dute zer 

duten, progresiboa da-eta. 

 

 Denbora gutxian asko ikasi zuen gaixotasun arruntei buruz, hezurrak osatzen eta zauriak 

garbitzen. Jendeari laguntzea eta gaixotasunak sendatzea gustatzen zitzaion. Ikasi zuen gorputzak 

aztertzen. Bihotz ahula zuen andre bati intxaur-oskolaren barneko mintza txikitu, egosi eta hurrengo 

egunean edateko esan zioten. Eguneroko tratamendua zen gainera. Une larri batean bihotza indartzeko 

mihura edabetan ematen zien amoña belagileak. Beti ere uneko laguntza zela esan zion Zuriñeri. 

Liseriketarako, mamia eta barazkiak hartzeko esaten zien gaixoei; urdaileko minarako, aldiz, kamamila, 

mendabelarra eta ezkia edabeak agintzen zizkien gaixoei. Neskak ikasi egin zuen ehunka gaixotasun eta 

egoera sendatzen. Ikasi zuen begigorriak mihilu, kamamila eta tipula-txaplatekin sendatzen zela. 

Erredurak, argizari, olioa eta katu-mingainaz egindako nahasi batekin tratatzen ziren. Hileko mina, 

garagardo edanez eta aza janez leuntzen zen. Haurra izan ondoren ereinotza-txaplata tripan jarrita 

emakumeak hobeki sentitzen ziren eta titietarako milazulo edo hiperiko ematen zieten. Baziren 

bestelako beharrak gaixotasun larriak ez zirenak. Afrodisiakoak tipula-tortilla eta berakatza ziren. 

Berakatza ere barizeetarako oso ona zen igurtziz. Garatxoentzat piku-esnea ematen zen eta bare bat 

ziri batekin lurrean zulatu eta iltzatzen zen. Batzuetan sendabideak arraro samarrak ziren. 

Horretaz gainera, tarteka, sendabideez aparte, Amoñak beste istorio batzuk kontatzen zizkion. Hasteko, 

kontatu zion Andreak edo Damak beste izen eta bizitoki batzuk zituela. Mari, Maia edo Maddi izenak 

ere ematen zizkioten beste leku batzuetan. Edonola ere denon ama bezala aurkezten zen. Anbotoko 

Mari beste mendi eta kobazulo batzuetara mugitzen zen. Aralar, Txindoki, Aizkorri, Mondarrain eta 

Murumendin Gorbeian bezala izaten zuen bizitokia. Bere egitekoa jendea babestea eta laguntzea zen. 

Marik dotore janzten zuen soineko gorri bat. Maju edo Sugaar herensugea zen bere senarra eta 

Mikelats eta Atarrabi semeak. Mikelats gaizkia zen eta Atarrabi ongia. Sorginak beren ahaide eta 

zerbitzariak ziren. Lamiak eta basajaun-basandereak menpeko izakiak ziren. Eguzki eta Ilargi amandreak 

Amalur jainkosa handiaren alabak ziren eta Urtzi zeruko jainkosa. beste jainko-jainkosen artean Mari 

zen garrantzitsuena eta hainbat izaki bereziren nagusia ere bai. 

 Izotzek, Aritzek eta Bikok ezpata-ariketak eta zalditan ibilaldi txikiak egin zituzten ezkutuan. 

Jauntxoa eta gizonak festa egunetan dorrean edaten edo horren ondorioz ajeak jota zeudenean, igande 

goizetan maiz, hiru lagunek ura edatera edo mugitzera eramateko aitzakian zaldi bat edo bi hartu eta 

baso baten soilgunean ibiltzen ziren zalditan eta ezpataka. Nahiz eta gerlariak izateko nahikoa ez izan, 

Aritzek eta Bikok pozik egiten zuten eta Izotzek gustura laguntzen zien. Bitartean, bestelakoa zen 

Zuriñek bizi zuena: 

 –Neska, etxe honetan geratu behar dun, ez dun-eta herrira joan-etorrian ibili behar. 

 –Jauna, berorrek badaki esan diodalako. Ahizpa eta neba txikiak zaindu behar ditut eta gainera 

ez dut hemen lotara geratu nahi. 

 –Buru gogorra! Geratzen bahaiz printzesa bat bezala zainduko haut. bestela ez dizuet hiri eta 

zuen etxekoei babesik emango. Ez zain kosta nirekin atseginagoa izatea! 

 



  

  

 Gainera, andreak gehiago presionatzen zion, etxe hartan bizitza kristau eta hobea izango zuela 

behin eta berriz errepikatuz. Emakumeak ez zuen garbi aipatzen, baina nagusien desioak betetzen ez 

bazituen beraiek eta etxekoek ordainduko zuten bazterketa eta pobrezia gehiagorekin. 

 Udaberriko ekinozioa ospatu baino lehen Zuriñek eta Izotzek ihesa prestatu zuten. Negualdi 

osoan jaunak gehiago presionatu zuen Zuriñe han dorretxean lotara geratzeko. Zuriñek eta Izotzek 

ihesean despistatzeko hegoaldera mugituko zirela zabaldu zuten ingurukoen artean. Gau argi batean 

hegoaldera abiatu ziren, baina basapiper beltza bota zuten aztarnetan zakurrak jokoz kanpo uzteko eta 

goizaldean Arratia errekatik iparraldera desbideratu ziren, Ibaizabal ibaia pasa eta Oka ibarretik 

Busturialdeara joateko. Espero zuten arrastoarekin hegoaldera joan zirela pentsaraztea. 

 Busturian esaten zutenez Ilehori guztiak Eskoziako printzesarekin agertutako ondorengoak 

ziren. Batzuek aipatzen zuten Eskoziatik etorritako bikingoak zirela, ehun urte lehenago printzesarekin 

etorriak. 

 

 

  



  

  

1018ko udazkena Uharten.    

 

 Uharten udazken epel eta lehorra gertatzen ari zen. Udako uztak eta zerealak nahikoak izan 

baziren ere, udazkeneko fruituen uztak urriagoak gertatzen ari ziren, euria egun gutxi batzuetan baino 

ez baitzuen egin. Zuhaitzen hostoen koloreak ez ziren bertze udazkenetakoak, gama hori-gorri 

dirdiratsuenak, arre eta erre itsusienak baizik. Zuhaizti, soro eta belardiak lehor ikusten ziren eta herri 

ondotik pasatzen zen errekak ur-emari eskasa zeraman. Etxeko dorretik jaun gazteak hura eta bertze 

gauza itsusi gehiago ikusi edo sumatu zituen. 

 Semeñok dorretik ikusten zituen gaizki zaindutako eraikinak, hornitegi eta biltegi erdi-hutsik; 

zerbitzari eta gerlarien aurpegi triste zargalduak. Jaun gaztea altua eta argala zen, itxura onekoa eta 

liraina. Ile gaztainkara, sudur nabaria eta begi nabar argi ederrak zituen. Hala ere, anaiak ondoan izan 

balira, Semeño izanen zen serioena eta itxura zaharragoa edukiko zuena eta Azenari irribarretsuagoa 

eta atseginagoa, nahiz eta Semeno gazteagoa izan. Semeño Enekones, orduko jaun gaztea, ez zen 

gustura Uharteko jaun eta iparraldeko bailaren buru bezala. Osaba Semenok urte askotan xahutu zituen 

etxeko ondasunak eta guztiaren ondorioz jaurerria pobretuta zegoen. Ezin izan zuen osaba gainetik 

kendu eta bazekien denbora pasa eta gero bertze norbaitek, familiakoren batek, jaurerrian eta 

leinuaren burutzan txanda hartuko ziola. Osabak lortu zuen Azenari ez izatea. Beltzak utzi behar izan 

zuen leinuaren burutza, baina ez zuen Azenari onartuko inola ere. 

 Uda hartan Semeñok berrogeialdian Erriberara joan behar izan zuenean bakarrik agindu 

zuzeneko laurehun bat gerlari elkartu zuen bere agindupean. Gainera, Erro, Esteribar, Egues eta 

Arangurengo gizonak ez zeuden bat ere gustura. Iparraldeko gerlariek ez ziren bere agindupean ibiliko, 

bertze kapitainen agindupean baizik. Gehienak Naiara indartzera edo Aragoi bailarako mugaldera joan 

ziren. 

 Semeno Santxezek zuzenean hamahiru bat urtez despota bezala agindu zuen Uharten, 

enekotarren lurretan eta eragina izan zuen Euskal Herriaren eremu handi batean. Uztak eta jasotzen 

zituzten lurren etekinak gutxitu zirenez, herritarrak haserre ziren. Uhartearrek isiltzen zuten sentitzen 

zutena, azken batean jaunaren zuzeneko agindupean bizi zirelako. Bertze bailara eta herrietako 

biztanleek, berriz, ez zuten hain erraz jasan eta Beltzari ez zizkioten aginduak betetzen. Okerrago hartu 

zuten urruneko eta aginte zuzena ez zuten bailaretan. Urte askotako udaldietan enekotarren 

agindupean ibilitako gerlariek ez zuten onartzen Uharteko jaunaren tratu txarra eta agintarien 

bazterketa. Garbi utzi zuten bertze enekotar bati eginen ziotela kasu, Fortun Santxez alferezari, 

Faltzesko izen berekoari edo Azenari Enekones aurreko jaunaren seme nagusiari, urteetan musulmanen 

esku desagertua zena. Horrela Iparraldeko eta mendebaldeko lurretan, Garazin, Errobi bailaran, Baztan, 

Bidasoan, Ipuzkoa eta Bizkaiko eremu zabaletan ez zituzten Semeno Santxezen aginduak onartzen. 

  

 Iparraldeko leinuko agintaritzaren gora-beherak haiek, urte batzuk lehenago gertatu ziren. 

Azenari Enekonesek, ez zuen Uharteko jaurerriagatik borrokatu nahi. Bizitza berria zuen Burgos ondoko 

Arlanzonen, mugako euskal lurralde hartan eta alferezari eta Faltzesko osabari erran zien ez zuela 

interesik Uharteko jaurgoa eta enekotarren burutza hartzeko. Alferezak nahiko lana zuen Naiara eta 

armada gobernatzen. Faltzesekoak ere ez zuen interesik eta Azenariren baimenarekin leinuaren 

burutza behin behinekoan Semeño Enekones anaia txikiari eskaintzea proposatu zieten bi Semeno 

osaba-ilobari. Osabak onartu zuen Azenari urrun mantenduz gero. Denek hitz egin ondoren momentuz 

Semeño Enekonesek Uharteko jaurerria eta enekotarren gidaritza hartzea erabaki zuten. 



  

  

 

 Handik aurrera Semeno Santxezek jaurerriko ondasunekin gudaroste pribatu bat antolatu zuen. 

Udako kanpainetan Semeno Santxezek hirurehun bat gerlari elkartzen zituen moroen lurretan sartu eta 

razziak antolatzeko. Gerlariak biltzeaz aparte, zaldiak, janaria, animaliak eta armak lortu behar zituen 

hasi baino lehen eta udaldia bukatutakoan ordaindu lortutako harrapakinarekin. Gainera, 

arpilaketarekin ospakizun handiak egiten zituzten. Irabazi handiak ospakizun haietan xahutzen zituen 

Beltzak kontrolik gabe. Urte batzuetan horrela jokatu ondoren ondorioak nabarmentzen hasi ziren. Lur 

batzuk ere saldu zituen eta ez zituen etxera ondasunik itzuli. 

 Semeño Enekonesek ahal zuena egiten zuen jaurerriko ekonomia berpizteko eta herritarrei 

laguntzeko, baina azken urteetan gutxi egin ahal izan zuen, txiroenei laguntza batzuk ematea ez bazen. 

Urte hartan ez zuten nahikoa etxeko morroiak, zerbitzariak eta gerlariak mantentzeko. Aurreko etxeko 

jaunak, osaba, urte eta urteetan maizterrei egin beharreko hobekuntzetan ez zuen behar bezala egin, 

tresnetan, kalitatezko hazitan eta lanerako idiak aldatzen. Denboraz lurren eta laboreen 

emankortasuna gutxitu zen eta errenta gutxiago jaso zuten. Osaba jaurerria uzteko behartu zutenean, 

ilobak ezin izan zion buelta eman egoerari.  

 Nolanahi ere, gazteak ezin zuen ezer egin osaba Semenorekin. Ezin zuen bazter utzi negualdian 

herrian agertzen zenean. Eginbeharretan edo lanetan ibiltzea baino, gauza bitxiak agintzen hasten zen. 

1001-1014 urteen artean aginte zuzeneko bailaretako gerlari eta eraginpekoekin ere udaldietan 

kanpaina luzeak eta razziak antolatzen saiatu zen Semeno Santxez, Beltza deitua. Haiek nahi ez zutenez, 

gudaroste pertsonala antolatu behar izan zuen aurrerantzean jaurerriaren ondasunak erabiliz. Handik 

sortu zen herri haietako egoera larria. Semeño Enekonesek, iloba, arrazoiz eta hitz eginez konbentzitu 

nahi zuen jokaera hura uzteko eta alboratzeko. Alferrik. 

 –Osaba ezin dituzu hemengo ondasunak xahutu herritarrak gosetuta daudenean. 

 –Nik aukera eman niean aberasteko. Ez ninditean jarraitu razzietan eta ondasunak gastatu 

behar izan nitian gudarostea antolatzeko. 

 –Hori, duela hamar bat urte gertatu zen. Arazoa da orain behartsuak direla eta zuk erraten duzu 

arkumeak eta zekorrak nahi dituzula zure gerlariei festa bat eskaintzeko. Erabili itzazue lortu dituzuen 

harrapakinak horretarako! 

 –Aurten gutxi lortu dugunez, hemendik atera behar ditiat animaliak, gerlariak pozik 

mantentzeko. 

 –Barkatu osaba, baina Erro, Esteribar, Aranguren, Egues eta Uharte egoera larrian utzi dituzu 

eta ezin dute gehiago eman. 

 –Begira iloba, nik haiengandik zuzenean edo etxe honetatik atera behar ditiat ardi eta behi 

horiek. 

 –Orain, lehen edo bihar berdin dio. Etxe hau eta jaurgoa pobretzen ari zara. Gainera, ez duzu 

behi edo ardi zaharrik onartzen. 

 –Isil hadi. Jaurgoa uzteko agindu zidaan Antso erregeak eta egin nian. Baina hemen bizitzeko 

eskubidea diat. Aurten ere ez zidak Sobrarbe edo Aragoitik erasoa egiten utzi. Beraren erruz gertatzen 

ari duk pobrezia hau, beraren erruz eta gure ahaideena: Fortun Santxez alferezarena, Faltzesko nire 

anaia eta zure anaia madarikatuarena. Mimatuak lortu dik denak nire aurka jartzea, baina nik lortu diat 

haiek beldurtzea eta zu Uharten jartzea. Inork ez dik nik dudan gerlari taldea baino ausartagorik. 

 –Inork ez du jende bihozgabeagorik. Zure laurehun hiltzaileek ez dute familiarik edo herririk. 

 –Bai. Inork ezin nauk garaitu, ezta Erregek ere. Berak behar nau. 

 –Oraingoz behar zaitu. –Horrekin adierazi nahi zuen edozein momentutan gauzak aldatu ahal 

zirela. 



  

  

 –Iloba, hiri gero eta antza handiagoa hartzen diat hire anaiarekin. 

 

 Semeñok gogoratu zuen anaia. Urteetan ez zuen ikusi, Donemiliagara eraman zutenetik. Printze 

berbere batzuen esklabo ibili zela jakin zuen handik urteetara eta haien artean kapitain izendatu zutela 

gero. Hiru urte lehenago, Naiarako ahaideek eta osaba Fortunek deitu zioten berari, osaba Semenok 

jakin gabe. Beltza leinuko burutzatik eta Uharteko jaurgotik urrutiratu nahi zuten. Postu horiek, leinuko 

buruzagitza eta Uharteko jaurgo edo tenentzia, pertsona bakar batek izaten zituen. Enekotarren 

buruzagitza behin behinean berari, Semeño Enekonesi eskaini zioten, zirudienez Azenariren 

adostasunarekin. Berak onartu zuen, Beltzak onartzen bazuen. Ordutik askotan pentsatu zuen bere 

anaiarekiko harremanetan.   

 Semeño Enekonesek, orduko, ez zuen oso garbi zer sentitzen zuen Azenarirekiko. Osabaren 

eraginez txikitan gorroto zuen Azenari. Benetan uste izan zuen haren erruz aita hil zela. Sinesbera zen 

sei urteko mukizu inuzentea eta osabak errandakoa irentsi zuen. Orduan damu zen. Pentsatuz gero, ez 

zen deusen errudun, dena Beltzaren asmazioa eta tranpa izan zen. Gogoratzen zuen txiki-txikia zenean 

Azenarik nola laguntzen zion etxe inguruan lehenengo animaliatxoren baten ehiza eta harrapaketetan. 

Nola igoarazi zuen zaldi txiki baten gainean itzuliak egiteko. Ez zuen bost urte izanen. Gero..., gauzak 

aldatu ziren ama hil zenean eta osabak bakarrik egiten zion kasu. Behintzat hala iruditu zitzaion denbora 

batez. 

 Momentu hartan Semeñok bazekien handik hilabete gutxitara, hurrengo udaberrian agian, 

Uharte utzi behar izango zuela. Leinuaren burutza eta Uharte agindupeko herriak hobeki zainduko zuen 

batek gidatu behar zituen, familiako norbaitek, baina ez Azenarik. Entzun eta kontatu ziotenez, hark 

bizitza egina zuen Arlanzonen bere emazte ederrarekin. Osaba Beltza betiko erauziko zuten handik eta 

berari zerbait eskainiko zioten, kapitain posturen bat ziur asko. Bera ez zen kapitain txarra. Gehiago 

kostatzen zitzaion alkate eta epaile bezala bailarak administratzea eta zuzentzea. Garzia kapitainak 

erakutsi zion gerlari batek jakin behar zuen guztia, baita gizonak gidatzen ere helduaroan zenean. Garzia 

kapitainaren seme nagusiarekin, Otsoarekin, ez zen ongi konpontzen Azenariren laguna zelako. Joanes, 

kapitainaren seme txikiarekin, aldiz, beraren adinekoa izateagatik oso ongi konpontzen zen. Garzia 

kapitaina zahartu zenean Otsoa izendatu zuten kapitain, nahiz eta orduko tenentea eta Uharteko jauna, 

bera, Semeño Enekones izan. Gaizki konpontzearen ondorioz Otsoa joan zenean, Joanes Garzia jarri 

zuen kapitain. 

 

  



  

  

Oarsoko ostalariak.  

         

 Piarres, Bigorrako Arros erreka ondoko herrixka batekoa zen. Etxe askotan bezala lur gutxirekin 

bizi ziren hiru belaunalditako ahaideak: haurrideak, gurasoak, izeba-osabaren bat eta izeba-amona bat. 

Jende gehiegi zen lortzen zuten janari gutxirako. Gaixotasun, istripu eta bortizkeriagatik jende asko 

hiltzen zen garaia zen, haur jaioberriak gehien bat. Gazteek, etxean geratuko zirenak izan ezik, 

emakumeek eta gizonek kanpoan bilatu behar zuten bizimodua. Herrian bertan lur berri gutxi eta txar 

batzuk baino geratzen ez zirenez bertze herrietara joaten ziren morroi, zerbitzari, neskame edo moja, 

gerlari edo fraide zortea izanez gero. 

 Sorterrian bizibide txarra izango zuenez gero, Arroseko Piarres, hamalau urte bete ondoren, 

etxean goseak zegoela eta horrela egongo zela konturatuta, etxekoak agurtu eta kanpoan lan bat 

bilatzera abiatu zen. Errekaren bidetik, itsasora jarraitzea erabaki zuen. Aturri bailaran pasa zituen bi 

urte leku desberdinetan nekazal morroi-lanak egiten. Bigarren urtean, monasterio txiki batean lanean 

aritu zen bitartean, irakurtzen eta zenbakietan erakatsi zion monje zahar batek lanak bukatuta. 

Merkatari batekin kostaraino heldu zen, artean gaztea zenean. Zorionez urte pare bat pasa zuen 

Angelun, ostatu batean morroi. Han ikasi zuen lan guztiak egiten, baita Miru izeneko nagusiarekin 

etxeko kontuak kudeatzen ere. Gustukoa zuen ostatuko bizitza eta lana. Nagusia alarguna zen eta bi 

seme eta hiru alaba zituen. Piarres etxeko alaba nagusiarekin maitemindu zen eta bikotekideek 

ezkontzeko asmoa adierazi zutenean, etxeko nagusiak dirua eman zien beraiek bertze ostatu bat 

antolatzen hasteko edo eraikitzeko. Ostatua seme nagusiarentzat izango zenez eta aitak alaba eta 

Piarres maite zituenez lagundu zien. Gizonak honela hitz egin zien alabari eta Piarresi.   

 –Gani, Harri... –horrela ere deitzen baitzioten Piarresi ostatuan agertu zenetik–, emanen 

dizuedan diruarekin ez duzue ostatu oso bat erosteko, baina ostatuaren lur-zorua erosteko eta 

lehenengo etxea eraikitzen hasteko nahikoa izango da. Zuek eraiki behar izango dituzue lehenengo 

paretak. Mahai eta bankuren bat egiteko egurra erosi behar izango duzue. Hala ere, gurdi zaharrean 

ostatuko eltze, lapiko eta zartagin zaharrak, oherako koltxoia eta tapaki batzuk eraman ahal dituzue. –

Bi gazteek bazekiten aitak maite zituela, baina ez zuten espero laguntza hura, ez baitzuten uste 

hainbertzeko aurrezki izanen zuenik. Alabak hunkituta eman zizkion eskerrak eta besarkada handi bat. 

Ahal izan zuenean zalantza adierazi zion. 

 –Mila esker aita. Dirurik gabe izanen zarete, ez baituzue diru anitz egiten azken aldian. Oraintxe 

berean ez dago bidaiaririk ostatuan. Nola eginen duzue aurrera?  

 –Zorionez lur gutxi batzuk, baratze ederra eta abere batzuk ditugu aurrera egiteko eta zure 

anaia-ahizpek horretatik janen dute. Ezteiak ospatzeko nahikoa dugu, baina ez dakit ostatua non jarri 

ahal izanen duzuen. Ostatu anitz dago Lapurdundik honako bidean, gehienak gu bezala justu ibiltzen 

direnak edo okerrago. Edonola ere, herritik kanpo aldean eraikitzen ahal da ostatu txiki bat. –Piarresek 

ere pentsatua zuen etorkizunerako plana eta uste zuena adierazi zuen. 

 –Miru jauna, eskertzen dizugu eskaintza, baina ez dugu inoren estorbu izan nahi. Ondoko 

herrietan bilatzen ahal dugu leku aproposa. Hala ere, agian ez dugu hurbil aurkituko. Aproposena izaten 

ahal da kosta bidea hegoaldera hartu eta leku hori bilatzea. 

 –Urrunegi ez den bitartean! –Miruk espero zuen alaba eta Harri noizean behin ikusi ahal izatea. 

       

 Gani eta Harri 1015eko udaberri hasieran ezkondu ziren, etxekoak eta inguruko lagunak 

inguratuta. Gurdian pilatu zituzten sukaldeko tresnak eta bizitzarako bertzelako gauzak. Hurrengo 



  

  

egunean kostako bidea jarraitu zuten leku apropos baten bila. Leku askotan egiten zituzten geldialdiak 

bizitoki eta ostaturako lekua bilatzen. Hirugarren egunaren bukaeran Bidasoako egurrezko zubia 

gurutzatu zuten bidesaria ordainduta. Oarso herri handiaren ondoan kanpatu zuten. Berehala jakin 

zutenez baziren ostatu batzuk, baina bidegurutze garrantzitsua izaki bazen lekua bertze ostatu 

baterako. Oarsok itsas-portuaz gain lur aberatsak zituen. Merkataritza mugimendu handia zegoenez 

eta Donejakue bidea zenez, sei bat ostatu zituen, gehienetan beteta izaten zirenak. Inork ez zuen 

arazorik jarri ostatu baterako lurrak erosi nahi izateagatik. Herriko agintariek baimena eman zieten Gani 

eta Harriri ostatua eraikitzeko. Diru gehiena gastatu zuten herri ondoan lurra erosteko eta lehenengo 

paretak eraikitzen hasi ziren. Eskerrak erosketarekin batera baratze eta animalia batzuk sartu ziren, 

horietatik bizi baitziren zenbait hilabetez. Udaberrian zehar mutil baten laguntzaz ostatu txiki bat eraiki 

zuten. Harriz eta buztinez ostatuko gela handiko paretak altxatu zituzten. Egurren gainean, bigarren 

pisuan, gela batzuk egin zituzten, beraientzako logela barne. Ganbara zabalean jakiak eta animalien 

bazka gordeko zituzten. 

 Ostatua txikia zen, txukuna eta polita, kanpoaldea kare zuriz bukatu zutena. Denbora pasata, 

ostatua bikoiztu edo hirukoiztu ahal izango zuten eta ondoan lehen zegoen ukuilua aprobetxatuz, 

garbitu eta zabalduko zuten animaliak eta biltegiak izateko. Tabernako beheko gela bakarrean mahai 

eta banku handi batzuk jarri zituzten. Gelaren bukaeran beheko su handiarekin batera sukalde irekia 

zegoen mahai eta armairu handien ondoan. Paretetan zartaginak eta parrillak ikusten ziren eta apaletan 

bertze tresnak, boteak eta eltzeak. Leiho batzuk ireki zituzten argitasuna izateko, hegoaldekoak handiak 

izanik. Eskaileratik gora geletara joan ahal zen. Ostatua ez zen Angelukoa bezain handia, baina egun 

batean handituko zuten. Kokapena ezin hobea zen. Herriko hegoaldeko ataritik eta errekatik hurbil. 

Eraikina, errekaren mailatik altuago, goialde batean zegoen. Harrik txikitatik ikasi zuen uholdeen 

arriskuaz eta zeuzkaten erreka ondoko lurrak, larre eta bazkatoki bezala utzi zituzten, baratzeak, 

ukuiluak eta ostatua goialdean kokatuz.  

 Orduko ostatua erabat bukatu gabe, lehenengo bidaiariak eta erromesak izan zituzten. Harrik, 

mutikoaren laguntzaz lan gehienak egiten zituen ostatuan eta kanpoan. Hiru izena zuen mutilak, 

anaietan hirugarrena izateagatik, eguna artzain bezala pasatzen zuen eta iluntzean itzultzen zenean 

laguntzen zien. Gani sukaldari ona zenez berehala izan zuten otorduak egitera joaten zen jendea. Behin 

hamar pertsonaz osatutako taldea agertu zen ostatuaren aurrean eta ia ez zuten modurik izan haiek 

hartzeko, beraiez gain bertze sei bidaiari baitzituzten. Animaliak ukuiluan ezin sartuz, kanpoko itxituran 

utzi behar izan zituzten morroien zaintzapean. Ganik eta Harrik pentsatu zuten ostatua lehenbailehen 

zabaldu eta hobeki prestatu behar zutela. Handik bi urtera ostatua handituta zegoen eta hobetuta ere 

bai. Ostatua betetzen zen eta udaldian gehiago. Jendea gustura ibiltzen zen txukuntasun, janari eta 

tratu onagatik. Dirua irabazi zuten eta ostatua dezente zabaldu behar izan zuten hurrengo bi udetarako. 

Sukaldea ere asko zabaldu zuten eta horma bat jarri zuten sukaldea jantokitik banatuz eta jantokia 

laukoiztuz. Logelak eta ukuiluak ere laukoiztu zituzten. Eskerrak ondoko lur asko erosi ahal izan zuten! 

Bestalde, familia ere handitua zuten. Bi neskato izan zituzten bi urteetan, Gina orduan bi urtekoa eta 

Mara urte eskasekoa, biak osasuntsu eta amaren antza handia zutenak. Gurasoak pozak zoratzen 

zebiltzan haiekin. Haiek zaintzeko eta etxean laguntzeko Ganiren ahizpa txikiagoa, Fani etorri zitzaien. 

Bertze neska bat ere hartu zuten lanak aurrera eramateko. Harrik goizero zerbait gosaldu ondoren, 

laguntzen zien Hiru eta Lau anaia morroiei etxeko antolaketan eta animalien zaintzan, Ganik 

bidaiarientzako gosariak prestatzen zituen bitartean. Goiz erdian Harrik etxeko lanak bideratuta eta 

bidaiariei beharrezko kasu egin ondoren, kanpora ateratzen zen lortu behar zituzten produktuak 

erostera. 

 



  

  

 1018ko uda hasierako goiz batean Harrik astoa hartu eta portura joan zen arrainak erostera. 

Janari asko, barazki guztiak eta haragia, etxeko baratze eta aziendatik lortzen zuten. Hala ere, 

pentsurako eta jateko zerealak erosi behar zituzten eta nola ez arraina. Harri eguneroko arrain-

harrapakina ikustera joaten zen. Egun ederra zen eta eguzkiak harrezkero jotzen zuen. Paseoa, dena 

den, gustura egin zuen itsasadarraren ondotik. 

 Arrantzale guztiek harrapatutako arrainak saski zabaletan garo-hostoen gainean erakusten 

zituzten estalpe batzuetan. Urte haietan ostalariak bi arrantzale-familiakoekin izan zituen harremanik 

gehien. Haiek harrapatzen zuten arrain kopururik handiena bi untzi handiak erabiltzen zituztelako eta 

itsas barnera sartzen zirelako. Salneurri ona egiten zioten Harriri kopuru handia erosteagatik. Egun 

hartan bi postu haietan txitxarro asko zuten, legatza batzuk eta kopuru txikiagoetan bertze arrain mota 

desberdin batzuk, zaporen bat, aingira eta mero batzuk. Otarrainskak ere kopuru handian ikusten ziren. 

Hegaluzerik ez zen. Egun hartan Harrik ez zuen errekako izokin edo amuarrainik harrapatzeko eskatu 

behar izango. Zapal familiako Xara eta Iriberriko Saioa hurbildu zitzaizkion irribarretsu tratu egiteko. 

Xara izan zen hitz egin zuen lehena. 

 –Egunon Harri. Zer erosi nahi duzu? 

 –Egunon zuei. Zer moduz ibili zarete gaur? –Saioak hortzak erakutsi zituen irribarre zabalarekin. 

Erantzun ere alaiki egin zuen. 

 –Gaurko harrapaketa ona izan da. Ikusten duzunez txitxarro txikiak dira gehienak. Goizean 

batzuk jan ditugu eta goxo daude. 

 –Ongi da. Zenbat eman behar dizuet hamar txitxarro ertainengatik? 

 –Hamar txanpon txiki edo zilarrezko bat. 

 –Kobrezko zortzi fulus emango dizkizuet. Ezin dut gehiago. 

 

 Bertze zortzi fulusengatik Saioari otarrainska erdiak erosiko zizkiola erran zion eta Xarari zapoa 

eta itsas-aingirengatik eta kongrio batengatik, bertze lau fulus. Ez ziren oso ikusgarriak baina arrain-

zoparako balio izanen zuten. Emakumeek ezetz egin zuten buruarekin, baina bazekiten moduko 

salmenta zela eta lehen bezain irribarretsu astoaren saskietan sartu zituzten arrainak. Bertzerik gabe, 

emakumeek txitxarroak erdi bana eta bertze arrainak otarreetan antolatu zituzten. Ordaintzen ari 

zelarik, Harrik Saioari galdetu zion. 

 –Ez al duzue hegaluzea harrapatzeko asmorik? 

 –Bihar, lehenengo orduetan ezer harrapatzen ez badugu barnealdera sartuko gara hegaluze 

bila. 

 –Egiten baduzue bat hartuko dizuet, hiru arroako pare bat –Xarak agurrarekin batera galdera 

egin zion gizonari. 

 –Ostatua beti bezala beteta duzue, ikusten denez –Harrik umorez erantzun zion. 

 –Zorionez. Bihar arte eta ongi izan, beti bezala! –Bi emakumeek barre egin zuten. Bi postu eta 

bi familietakoak ziren, baina lagunak finean. Biek batera errepikatu zuten haien arteko betiko leloa. 

 –Baita zuri ere, Harri. Beti bezala! 

 

 Herrira sartu zen soka batzuk erosi behar baitzituen. Sokalariari ordaintzen ari zitzaiola, etxeko 

Lau agertu zen lasterka. 

 –Harri, zoaz arin etxera. Nik eramango ditut astoa eta erosketak. –Gizona ez zen aztoratu. 

Bazekien Lau beti presaka zebilela eta ez zion larritasunik nabaritu, ezer txarrik ez zelako seinale. 

 –Zer izan da, Lau? 

 –Zure aitaginarreba eta zure anaia etorri dira oraintxe bertan. 



  

  

 –Nire anaia? Izango da Ganiren anaia edo. 

 –Ez dakit. Horrela ulertu dut. Gani andrea hain pozik ikusita, etorri naiz abisu ematera –Harrik, 

umorez erantzun zion. 

 –Eman beti horrelako berriak, Lau! 

 

 Ostatura heldu zenean Miru jauna, aitaginarreba, bere alabekin eta bilobekin zegoen sukaldean 

festak egiten. Harrik Miru besarkatu zuen eta gustura hartu zuen, etxean egun pare bat emanen 

zuelako. Angeluko ostatuan semeak eta alaba ari ziren eta bera noizean behin agertzen zen Oarson. 

Harrik haiekin une bat eman zuen Angeluko guztiak ongi zeudela entzun bitartean. Miru jauna bilobekin 

jolasten geratu zen. Bazkalondorako utzi zuten lasai egoteko eta mintzatzeko momentua. Nahiz eta 

afarirako izan, Harrik arrainak garbitu behar zituen, gustu txarrik ez hartzeko eta Ganiri prest uzteko. 

Barazkiak ere sukaldatzeko moduan utzi behar zituen eta harrezkero eguerdia hurbil zen. Lanaren 

arrazoia emanda urrutiratzen ari zelarik, atetik gazte bat sartu zen begietara zuzen begira. Ez zuen 

ezagutzen, baina zerbaitek erraten zion nonbait ikusi zuela. Gazteak aurkeztu zuen bere burua. 

     

 –Anaia, ez al nauzu ezagutzen? –Zur eta lur geratu zen Harri. Lauk bere anaia agertu zela 

zioenean ez zegoen oker. Kalkulua egin zuen eta oihu bat bota zuen. 

 –Botzo! Haur bat zinen utzi zintudanean. Aitaren antza handia duzu eta lirain zaude! Ez dakizu 

nola pozten naizen onik ikusteaz. Nola daude etxekoak? –Biek besarkada eman zioten elkarri, negar 

malkoren bat botatzen zuten bitartean. Mutilak ahotsa hartuta erantzun zion. 

 –Aita hil zen duela urte pare bat. Anaia nagusiak, Peru, gaizki tratatzen gintuen, morroiak 

bagina bezala. Arreba nagusiak ezkondu dira ondoko herri batean eta Izar zure hurrengoa joan zen 

etxetik. Txikienak geratu dira eta nik zure bidea egin dut. Urte bat pasatu dut Aturri behean morroi, eta 

handik mugitu nintzenean, Angeluko ostatuaz gogoratu nintzen. Zure eskutitzean Miru jauna aipatu 

zenuen eta berak kontatu dit azken urteotakoa. Ekarri ere ekarri egin nau berarekin. 

 –Pozten naiz, Botzo edo bertze izenik hartu al duzu? 

 –Ez. Botzo naiz oraindik. 

 –Bada…, Botzo, mintzatuko gara zure etorkizunaz. Ongi etorri gurera. 

 –Ez dakizu ni ere nola pozten naizen, zu ontsa, honelako ostatuan eta familiarekin ikusteaz. 

 

 Anaiak familiakoei buruz hizketan aritu ziren sukalde ondoko patioan, Harrik arrainak eta 

Botzok barazkiak garbitzen zituzten bitartean. Gero, bi arkume hil zituzten eta puskatu zuten. Bazkarien 

ordua heltzen ari zen eta etxeko zazpiak eta heldu berriez gain, hamabost bazkaltiar gehiago izango 

zituzten. Gauerako bidaiari gehiago agertuko zen eta ordurako izanen ziren arrainak. Egun haietan 

bidaiarien kopurua berrogeita hamarretik laurogeira izaten zen. Udetan izaten ziren ehun pertsona 

baino gehiagoko egunak, zeinetan kanpoan dendetan kanpatuta antolatu behar baitziren. Ganik 

entsaladak prestatu zituen ontzi handietan, olio-ozpinaren zain. Bazkaltiarrak agertu orduko arkume 

puskak jarriko zituen parrilan. Barazki batzuk erregosi zituen zartagin handi batean, gero arkume puska 

batzuekin lapikoan txilindronean egiteko eta hurrengo eguneko bazkarirako prestatzeko. 

 Garai hartako Oarsoarrak merkatari, artisau, garraiolari, arrantzale eta batez ere, leku guztietan 

bezala, nekazari eta abeltzainak ziren. Baziren metal-langileak, burdina eta Aiako beruna eta zilarra 

lantzen zituztenak eta ikazkinak ere bai. Oarso antzinako hiria izan zen erromatar garaian. Aspaldiko 

eraikin batzuk geratzen ziren harrezkero, errementari baten lantegia, Bidasoa zeharkatzen zuen 

zubiaren arrastoak, terma eta bainu publikoen aztarnak... Erromatar garaian portu bikaina izango 



  

  

zenaren harriak nabari ziren, ia mila urte lehenago eraikiak. Ondoan, eraikin-hondar batzuk nabari ziren, 

haietako batzuk orduan ere erabiltzen zirenak. 

 Aspaldi hartan Donejakue bidea indartu zen neurrian zabaldu ziren ostatuak herrian. Ospitale 

eta konbentu bana eraiki ziren Harriren ostatutik ez oso urruti. Harresi kanpoko ostalariek behin edo 

behin arazoak izan zituzten gaizkile batzuekin. Babesetatik kanpo bizi zirenez, lapurrek haiei kentzen 

zizkieten animaliak. Baina beraiei bezala monasterio txikian lapurtu zutenez Oarsoko agintariek talde 

bat antolatu zuten eta gaizkileak harrapatuta animalia gehienak berreskuratu zituzten. 

 Erromesak ziren ostatuko bezero gehienak. Merkatariek, dirudunak zirenez, normalean ongi 

ordaintzen zuten eta gustura ahoratzen zituzten jaki goxoak. Erromesak, berriz, egoera guztietakoak 

zirenez bakarrik aberatsenak sartzen ziren. Pobreenak ospitale eta monasterioetan geratzen ziren, 

txiroentzako zopa eta aterpe bila. Hala eta guztiz ere, Baionatarrek, hala deitzen baitzieten, lagundu 

egiten zieten sobratutako janaria monasteriora eramanez. 

         

 

 

  



  

  

Semeno Enekonesen bizitza 1018tik 1022ra.  

        

 Semeno Enekones, Azenari Enekonesen anaia, Uharteko jauna eta tenentea izan zen 1018. 

urtera arte. Enekotarrek, Baskoniako aurreko errege-familiak, Erro, Uharte, Esteribar, Egues eta 

Arangurengo jaurgoak zituzten zuzenean eta errege-familia izateaz aparte, leinurik boteretsuena zen. 

Baskoniako iparralde osoan Bizkaitik Piriniora mendialde guztian eta Iparraldean eragin handia zuten. 

Eneko Santxez, leinuko burua, 1001ean hil zenean Semeno Santxez Beltza deituak hartu zuen leinuko 

burutza. Eneko jaunaren seme nagusia, Azenari, zortzi urteko mutikoa zen eta Beltzak Donemiliagara 

bidali zuen erditik kentzeko. Haren anaia Fortun Santxez Faltzesko tenentea zen eta ez zuen bere anaia 

txikiarekin buruzagitzagatik borrokatu nahi, beldurragatik ez bazen ere, berarekin tratu eta lehiarik nahi 

ez zuelako. Semeno Santxezek bere interesen arabera jokatu zuen gerlari-bururik beldurgarriena 

bihurtuz, baina bere menpeko bailarak gaizki kudeatu zituen eta pobretu ere bai. Leinuaren eraginpeko 

jendea ere haserre zen Beltzarekin eta 1014an leinuaren burutza Semeno Enekonesi utzi behar izan 

zion. Azenarik, al-Andalusen esklabu eta gerlari izan ondoren, libre eta aberastuta, Arlanzoneko jaurgoa 

lortu zuenez, ez zuen leinuaren burutzagatik borrokatu nahi. Semeno Santxez gerlaririk beldurgarriena 

zen orduan ere eta lortu zuen bere iloba Semeno Enekonesi Uharteko jaurerria eta leinuaren burutza 

pasatzea. 

 Semeno Enekonesek jaurerria eta eraginpeko gerlariak hobeki tratatu bazituen ere, ezin izan 

zuen Beltzaren eragin eta egindakoari buelta eman. Menpeko lurraldeak pobretuta zeuden eta Beltzak 

ez zion burutza benetan eramaten utzi. 1018an Semeno Enekonesek erabat moztu zuen harremana 

Beltzarekin eta oso gogaituta leinuko burutza behinekoan Faltzesko Aznar Fortunionesi utzi zion, osaba 

Fortun Santxezen bigarren semeari, gazte lasai, burutsu eta administratzaile ona izateagatik. Familian 

hartu zuten erabaki hori. Beltza, Uhartetik urruntzera behartu zuten, burutza betiko utziz. Fortun 

Santxezek eta Azenari Enekonesek, Aznar Fortuniones jaurerria eta herrietako administrazioa 

onbideratzeko aproposena zela erabaki zuten.  

 Momentu hartan Semeno Enekones Erregeren erranetara jarri zen eta hilabete gutxi batzuetan 

haren agindupeko kapitaina izan zen Naiaran. Haren menpeko gerlarien artean franko batzuk eta gaskoi 

asko zeuden. Uharten, Semenok txikitatik erromesekin izan zituen harrenanak. Bere denbora-pasarik 

gogokoena erromesen istorioak entzutea zen. Uharteko ostatu handira joaten zen arratsaldeetan 

beraien etorreraren zain. Han entzunez eta mintzatuz, franko, okzitano eta gaskoien erromantzeak ikasi 

zituen, baita hizkera germanikoak pixka batean ere. Urteen poderioz Pirinioez gaindiko ezagutza zuen 

eta jakin-mina ez zuen ase egin. Urteak pasata, jendearen eta hizkuntzen ezagutzagatik eman zioten 

gaskoien erregimentuaren burutza. Jende harekin ongi moldatzen zen eta ongi betetzen zituen egin 

beharrekoak. Orduan hasi ziren Senbero edo Senbeno deitzen, gaskoien Semeno izenaren aldaera. 

 

 1009tik, Antso Gillermo, Bernardo Gillermo anaia erailda izan zelarik, Gaskoniako duke eta 

Burdeoseko konde izendatu zuten. 2018Ko udan, Antso Gillermo Gaskoniako dukeak laguntza eskatu 

zion bere lehengusu-osabari, Antso Gartzes Baskoniako erregeari, bere menpeko kondeek galdutako 

lurrak berreskuratzeko. Tolosako kondea, Gillermo III.a Tallaferro deitua, boteretsua zen, Provenzako 

konderria eta Langedoc-eko bertze konderri batzuk borroka eta ezkontza-itunen bidez lortu baitzituen. 

Tolosa, bere konderriko hiriburua, Garonako erdi-goi bailaran zegoen eta Gaskoniako gertuko 

konderriak eskuratzen hasi zen. Antso Gillermo Gaskoniako dukearen menpeko Roger III.a Komingeko 



  

  

kondea eta Bernardo Roger Konseranse, Bigorre eta Foixeko kondea eraso egin zituzten Tallaferroren 

menpeko izan nahi ez zutelako. Orduantxe haien lurralde batzuk azpiratu zituen Tallaferrok. 

 

 Antso Gartzes Baskoniako erregeak Senbenori kontatu zion zer egin behar zuen, noble gaskoi 

batzuen laguntzarekin:     

 –Kominge eta Konseranseko konderrietan jaurerriz jaurerri eta herriz herri joan behar duzue 

gure berri emateko. Agen eta Astarac konderriek ere Tolosako konderriaren presioa jasaten dute, baina 

ez bertze konderri haietan adina. Denek jakin behar dute hemendik bi urtera, gure gudarostea 

Gaskoniakoarekin elkartuko dela eta Gaskonia osoa hartuko dugula. Beharbada, Tolosako konde eta 

aliatuen armadaren kontra borrokatuko gara. Zuen eginkizuna da noble gaskoi batzuen laguntzaz 

Kominge eta Konserans gure alde jartzea eta guk haien kontra borrokarik egin behar ez izatea. Gaur 

egun Tolosakoaren menpe daude, gehienak gogoz kontra badaude ere. Gure etsaia Tolosa da eta 

helburua Gaskonia erabat independente izatea da. Ulertu duzu zer egin behar duzuen? 

 –Bai. Ez duzue gaskoi batzuen aurka borrokarik egin nahi. Tolosa eta Provenza dira gure etsaiak 

eta horregatik gure aldera pasa nahi dituzue mugako zalantzazko konderri horiek. 

 –Horixe da. Lehenbailehen burutu nahi dugu inguru hartako batasuna gure lehengusu eta 

aliatuaren babespean. Hogei hilabetean lortu behar duzue, nabarmendu gabe, gure helburuaz 

informatzea eta gure alde jartzea. Diru zorro ederra emango dizute gastuetarako. Zerbait galdetu nahi 

al duzu? 

 –Egin beharrekoa garbi dago. Bada, dena den, eskatu nahi dizudan gauza bat... 

 –erran arazorik gabe. Zerbitzu handia eginen diguzu eta imajinatzen dut ondorenerako zerbait 

eskatu nahi duzula. 

 –Halaxe da, ene Errege. Zerbitzu ona eginez gero tenentzia bat eskatu nahi nizuke. Zuk nahi 

duzuna. Uste dut gotorleku bat eta lurraldearen zaintzan gai naizela erakutsi nuela. Ez naiz oso 

administrari ona, baina kapitain papera ongi betetzen dut. Nahi duzun tenentzia litzateke, txikia eta 

arrisku handikoa nahi baduzu, baina independente samarra. 

 –Ongi iruditzen zait eskakizuna. Hitz egingo dugu bi urte barru. Bihar goizean alferezak, zuen 

familiako auziez hitz egin nahi du zurekin. 

 –Bai, jauna. 

 

 Hurrengo egunean Senbeno, Fortun Santxez alferezarekin elkartu zen Naiarako jauregiko gela 

batean. Bera zen Erregeren esne-anaia eta Gartzia oinordekoaren aitapontekoa. Bere aitonaren izen 

berekoa, bi urte lehenago izendatu zuten. Alferez edo ejertzito-burua izateaz gainera, Naiarako jauna 

zen, tenentziarik garrantzitsuena. Hala ere, jaun Fortun Santxez, Eneko Baskoniako lehen erregearen 

ondorengo zuzena zen, lehenengo errege leinukoa, Senbeno bezala eta familia kontuak zituen harekin 

mintzatzeko. Fortun zaharragoa zen, baina orduan ere gaztea. Hogeita zazpi urterekin indartsu eta 

ederra zen, baina nabaritzen zitzaion boteretsua zela eta agintzen ohitura zuela. Defentsa kontuak 

zirela eta elkar ezagutzen zuten, baina biek buruan zutena leinuaren burutza eta bi senideak ziren, 

Azenari Enekones eta Semeno Santxez. Fortunek hitz egin zuen lehena. 

 –Semeño, bertze gai batzuk ukitu baino lehen familiako burutzaz hitz egin nahi dut zurekin. 

 –Ongi dago behinean gure lehengusu Aznarrek eramatea, Faltzesko Fortun Santxezen bigarren 

semea. Hala ere, jakin ezazu uste dudala Azenarik, nire anaiak, berreskuratu beharko lukeela. Damu 

naiz izandako ezulertuaz eta Beltzari kasu egin izanaz. Tamalez, osaba Semeno Santxez Beltza, armijerra 

zen, boteretsuegia deserriratzeko. 



  

  

 –Ez dakizu zenbat!! Jasanezina da eta gogoz erauziko nuke urrutira. Hala ere, Azenarik ez du 

leinuaren burutza hartu nahi. Berak hitz egin digu niri eta Erregeri, zuri bertze aukera bat emateko. 

Momentuz horrela utziko ditugu gauzak. 

 –Bai, Fortun. 

 

 Senbeno, Joanes Garzia, bi zerbitzari eta hiru gerlari baskoi merkatari judutarren atzetik 

zebiltzan, baldintza hori jarri baitzieten karabana hartan onartzeko. Ez zuten nabarmendu behar eta 

merkatari talde handi batekin bidaiatzen ari ziren Akize-Daxeraino. Iruñetik atera berriak ziren. 

Merkatari gehienak judutarrak ziren eta luxuzko produktuak garraiatzen zituzten. Zeramika eta beira 

produktu gutxi eramaten zituzten hauskorrak zirelako. Baina alfonbrak, tapizak, oihalak, lurrinak, metal, 

egur eta marfilezko artisautzazko objektu txiki eta baliotsuak garraiatzen zituzten gurdi arinetan. Zaldi 

ederrak ere bazituzten. Semenok gauza bitxi bat jakin zuen produktu eta zaldi batzuei buruz. 

Produktuen jatorriaz judutar gazte bati galdetu zionean, harridura sortu zitzaion jaso zuen 

erantzunagatik. 

 –Produktu gehienak Kordoba, Sevilla eta Toledon lortu ditugu, al-Andalus osotik eramanak. 

Hala ere, ez zenuke asmatuko non erosi ditugun beira eta zeramika gehienak. 

 –Erraten ez badidazu! Diozunez, ohikoak ez diren lekuetatik. Ez al da? 

 –Halaxe da. Burgos ondoko herri batean beira eta zeramika tailerrak jarri dituzte. Teknika eta 

itxura al-Andalusekoak dira, baina tailerrak antolatu duena ez da hangoa, al-Andalusen bizi izan zen jaun 

kristau bat baizik. 

 –Ba al dakizu nor den jaun hori? 

 –Bai. Arlanzoneko jauna. Ezagutzen al duzu? 

 –Ez asko. Aspaldian ezagutu nuen. –Semenok entzunak zituen anaiari buruzko istorioak, baina 

ez zuen halakorik espero. Azenarirekin adiskidetzeko gogoa zuela pentsatu zuen. Bere bizitzako alderik 

ilunena zuzendu nahi zuen. Solasa bukatutzat emanda, bideari eta aurreko zaldiei begiratu zienean izan 

zuen bertze ezuste bat. Gazteak bertze bitxikeria bat kontatu zion. 

 –Ikusten duzun zaldia ere jaun horrek saldu digu. Zalditegi ederra du. Zaldirik ederrenak hazten 

ditu. 

 

 Semenok berriro begiratu zion aparteko zaldiari. Arabiar-berbere zaldirik onenetakoa zen, zaldi 

zuri, ederra eta arina izanen zena. Bai, entzuna zuen Azenarik zaldi onak hazten eta hezten zituela. 

Ordura arte Azenari Guadarramara joaten zen udaldietan eta Senbeno Erriberara edo Naiarara. 

 Uharteko harresien ondotik ari ziren pasatzen. Baratzeetatik itzultzen ari ziren nekazari 

batzuek, Semeno, Joanes eta zerbitzariak ezagututa agurtu egin zituzten. Umore onez zeuden eta 

Semenok ongi ulertu ez zuen zerbait erran zioten morroi bati. Iparralderako bidea hartu zutenean zubia 

pasatu ondoren Semenok galdetu zion morroiari. Goñi, txikitatik ezagutzen zuen etxeko morroia zen. 

 –Goñi, zer erran dizute herritar horiek? 

 –Beltza agertzen ez denetik ongi daudela. 

 –Pozten naiz, orain ni nengoenean baino hobeki egoteaz. –Morroi zaharrak jaun gaztearen 

sentimendu eta pentsamenduak asmatu zituenez jarraitu zuen kontatzen. Konfiantza zuen berarekin 

eta lagundu nahi zion. 

 –Senbeno, ez daude zurekin haserre. Badakite zuk ahal zenuena egin zenuela. Beltza zen denak 

beldurtuta eta menperatuta izan gintuena. –Semeno errudun sentitzen zen, ezer egin ahal izan ez 

zuelako. Ahalke sentitzen zen. 



  

  

 –Baina, ni nintzen jauna. Goñi, nik utzi nion jendea gaizki tratatzen eta jaurerria pobretzen. Ezin 

izan nuen haren kontra egin. 

 –Inork ezin zuen Beltzaren kontra egin –izan zen morroiaren erantzuna. 

 

 Esteribar, Erroibar, Auritz, Orreaga eta Luzaidetik pasa ziren. Herrietako jendea ongi zegoela 

ikusi zuten. Semenok ez zekien Azenarik janari, ardi eta diruarekin lagundu ziela Fortun lehengusua 

jaurerria hartu zuenean, eta Beltzak betiko jaurerrian agertzea debekatuta zuela segurtatu zuenean. 

Donibanetik lautadak ziren nagusi. Herriek zitu lurrak baino abeltzaintza zuten oinarri ekonomiko. 

Behiak eta ardiak ikusten zituzten herri inguruetan eta haritz eta gaztainondo basoak handiak ziren. 

Erreka ondoetan zumarrak eta makalak ziren nagusi. Ostabat eta Gatzagan egin zuten gaua Akize-

Daxera heldu baino lehen. Daxen ondoan pasatzen zen ibaia Aturri zen. Haraino heltzen zen 

euskaldunen lurraldea. Handik egun batera Landak izeneko lurraldeak pasata lautadako zereal lurrak 

hasten ziren Gaskoniako lurrik aberatsenak Burdeos bitartean. Gaskoi erromanizatuak ziren hango 

biztanleak. Antso Gillermo zen Bordeleko kondea; baina hala eta guztiz ere, ez zuten iparraldera jo 

behar. Gaskoniako dukearen gortea Akize-Daxen zegoen garai hartan. 

 

 

Dukearen hitzak eta elkarrizketa Senbenorekin.   

 

 –Espero dut gure lehengusu-osabak zuek baino laguntza gehiago ekartzea. 

 –Jauna, uste genuen zuk bazenekiela gure eginkizuna zein zen. Antso erregeak armada handia 

ekarriko du zuei laguntzera bi uda barru... –Dukeak barre egin zuen. 

 –Badakit. Broma bat zen. Erregerekin adostu genuen dena. Zuen eginkizuna garrantzitsua da. 

Zuek konbentzitzen ahal dituzue zalantzan dauden nobleak, aski eta soberako etsai indartsua baita 

Tolosako konde boteretsua eta bere menpeko Proventzatarrak. –Senbenok zailtasunak espero zituen 

eta ez zuen bere eginkizunean horrenbertze ziurtasunik. 

 –Jauna, ahal duguna eginen dugu. 

 –Ideia nirea da eta sinistuta nago hegoaldeko enekotar batek asko egiten ahal duela gure 

helburuen alde. Gainera zuei laguntzeko hiru noble gaskoi bidaliko ditut, Astarac-eko Camil, Aturbe-

Tarbeseko Michel eta Aucheko Duma. Aurkeztuko dizkizut beranduago. Izango dituzue Antsoren eta 

nire diplomak, diru nahikoa ere bai. 

 –Mila esker, jauna. 

 

 Noble eta zaldun haien laguntzaz mugitu ziren ekialdera eginkizuna betetzeko asmoz. Saint-

Severrera joan ziren Dukearekin, gaskoieraz Sent Sever deitua. Garai harta “Caput Vasconiae”, 

Vasconiaren amaiera izenaz ezagutzen zuten. Abade-etxe handi bat zegoen Aturri eta herribildu baten 

ondoan. Asko hitz egin ahal izan zuen Senbenok hango monje batzuekin. Saint-Sever abade-etxe 

beneditar bat zen, Gillermo Santxez Gaskoniako dukeak X. mendearen bukaeran eraiki zuena. XI. 

mendean ondasun eta jabetza asko zuen Medoc-etik Iruñera. Monje zahar batek horretaz kontatu zien, 

nafarrei, hegoaldeko baskoiei. 

 –Gure monasterioan gordetzen dira Gaskoniako kodize eta izkriburik onenak. Hemen daukagu 

liburutegirik handiena eta kopia-lantegi ona daukagu. Nahi baduzue kodizeak erakutsiko dizkizuegu. 

 

 Aturbe edo Tarbesera heldu ziren. Euskal izena Aturri ibaiaren hurbiltasuna adierazten zuen. 

Bigorrako hiriburua handia zen eta merkataritza zuen eginkizunik handiena. Bigorreko gotorlekurik 



  

  

handiena ere bazen eta Tarbesen nahiz eta mendialdetik oso urrun ez egon eta inguruan gehienak 

euskaldunak izan, gaskoieraz ere egiten zuten. Bigorrako kondea, Bernardo I Roger Conseranse eta 

Foixeko kondea zen, Bigorrako Garsendarekin ezkontzean lortu baitzuen lurraldea. Konde-kondesa ez 

ziren bertan. Bertakoa zen Michel eta horren bidez familia nobleetako buruekin mintzatu ziren bisita 

desberdinetan. Noble garrantzitsuen jauregietara gonbidatu zituzten eta beren lana egin zuten 

Gaskoniako dukearen alde erakarriz. Handik ekialdera jarraitu zuten. Negualdia Kominge hegoaldean 

egin zuten, “Comingesko Saint Bertrand” inguruan euskaldunak ziren eta ez zuten arazorik izan beren 

eginkizunetan. 

 

 Laburtuz: 1019-1020. urteetan Senbeno Enekones Konserans eta Komingesen ibili zen bertako 

jaun eta jauntxoak Gaskoniako dukerrian jarraitzeko konbentzitzeko, Tolosako konderritik aldenduz. 

Herriz herri Baskoniako Antso erregeak milaka gerlarirekin bere ahaidea Antso Gillermori lagunduko 

ziola zabalduko zuten. Tolosaren aldekoak beldurtu behar ziren. 

 Komingesen, negualdian zehar, bertako jaun handiak eta jauntxoak Gaskoniako dukerrian 

gelditzeko konbentzitzen aritu ziren, Tolosako konderritik aldenduz. 1019an ia paseaoan ibili ziren 

Senbeno Enekones eta bertze ibiltariak. Komingeseko jaunak eta herri biltzarrak Gaskoniako 

konderriaren alde jarri ziren. Banaka batzuk, Tolosatik hurbilenak, neutral gisa azaldu ziren eta 

laguntzarik emango ez zutela hitz eman ondoren, irabazlearen alde jarriko zirela zioten. 1020an, 

Gaskonia ekialdean, Muret inguruan ibili ziren eginkizun berdinetan. Herriz herri Baskoniako Antso 

erregeak milaka gerlarirekin bere ahaidea Antso Gillermori lagunduko ziola zabaldu zen. Tolosaren 

aldekoak beldurtu eta ziren gutxiek ihes egin zuten Tolosara. 

 

 1021eko uda hasieran, Baskonia eta Gaskoniako armadak elkartu ziren Tarbesen. Hegoaldeko 

baskoiei nafar deitzen zieten, bertakoak ere baskoiak baitziren. Armada hura zortzi bat mila soldaduz 

osatuta zegoen, aski Tolosa eta Proventzako kondeen kontra egiteko. Proventzako armadak ere kopuru 

berdintsua osatzen zuen. Handik aste betera Tolosatik hurbil topatu ziren bi armadak. Borroka egunean 

Azenarik zalduneria arina gidatu zuen Tolosa ondoan. Berak eskuin hegalaren muturra gidatu zuen, 

ezkerrekoa Joanesek egiten zuen bitartean. Zaldun astunak borrokatu ziren lehendabizi, eta 

Probenzakoek atzera egiten zutela ikusita oinezko taldeek eraso zieten Tolosakoei. Hauek ere berehala 

ihesari eman zioten. Zalduneria arinekoek ia ez zuten lanik egin, iheslariei beldurra ematea izan ezik. 

Talde batzuk inguratu eta errenditu zituzten. Tellaferro bera noble batzuekin errenditzera agertu zen 

bi printze baskoien aurrera. Honen hitzak zalantzarik gabekoak izan ziren. 

 –Jaunok Probentzakoak erretiratuko gara Gaskoniatik. Jar itzazue baldintzak eta urre kopurua 

gure gerlariak erreskatatzeko. 

 

 1021eko uda bukaeran herriak berreskuratuta, bakea sinatu zuten Gaskoniako dukeak eta 

Tolosako kondeak, Gaskoniaren menpeko lurrak eta Tolosa-Proventzakoak ongi zehaztuz. Tellaferrok 

gaskoiaren tenentzia batzuk onartu behar izan zituen bere hiriburutik gertu. Bi Antsok, erregea eta 

dukea, mendebaldera jo zuten beren gorteetara bidean. Akize-Daxetik itzuliko zen Baskoniako erregea. 

Azenari bertze gerlari talde batzuek bezala bertze bide batzuetatik itzuli zen bere lurretara, errazago 

izateagatik eta herrietan kalte gutxiago egiteko . 

 Kominge, Konserans eta Lau Bailarak, ordura arte bi printzeen eraginpean izandako lurraldeak 

bakean zeuden. Orduan Gaskoniaren menpe ziren, baina haietako handiki batzuek, Konseranseko 

kondeak bereziki, interesak zituen Garonatik ekialdera Foix eta Carcasonako konderrietan. Komingeko 

Sant Gaudensen konderri haietako noblezia elkartu zen festak ospatzeko. Herritarrak gaskoiak ziren, 



  

  

baina nobleek Provenza eta Okzitaniako eragin, ohitura eta interesak zituztenez, hango artistak 

gonbidatuz, koblakari, malabarista eta musikariekin egun batzuetako festak ospatu zituzten. Azenariren 

taldekoak itzuleran Sant Gaudensen geratu ziren gaua egiteko. Hegoaldean hamar bat legoatara 

Pirinioak ikusten ziren. Garonaren ipar ertzetik pasa ziren zaldientzat ibai ondoko belardiak bilatzen. 

Zaldiak hiriaren ondoko landa batean utzita, zaldun batzuk hirian sartu ziren sendagile baten bila beren 

gerlari bat gaixorik zegoelako. Hirian bertako jaun batek, Raimon Konseransko alfereza, gonbidatu 

zituen Komingeko kondeen jauregian izango zen afari eta festara. Han ziren Pepin Bernardo eta Odon 

Arnaud, biak Komingeko kondekideak eta familiakoak, haiekin Bernardo Arnaud Tolosako apezpikua. 

Konserans etxekoak ere han ziren. Ramon I Roger Carcasona eta Foixeko kondea, Bernardo I Roger 

Konseransko kondearen anaia zen. Jakina zen Pedro Roger Geronako apezpikua eta Ermenesinda 

Bartzelonako kondesa ere anaia-arrebak zirela. 

 Festa baino lehen afari arranditsua ospatu zuten. Bertze jaun eta ezkutarien ondoan egon ziren 

baskoiak. Entsalada eta ehiza-platerak dastatu zituzten. Ardoa Burdeosekoa zen. Afaria eta solasaldia 

gustura pasatu ondoren zerbitzariek hondarrak eta mahaiak jaso zituzten. Musikariek bertako doinuak 

apalki jo bitartean jendea taldeka elkartzen zen bankuetan eserita edo zutik hitz egiteko. Dantzaldia 

beranduago izanen zen. Azenari eta enparauak Konseranseko alferezarekin eta laguntzaileekin ari ziren 

solasean ardo pote bat edaten zuten bitartean. Saloian jaun batzuk sartu ziren. Jantziengatik ez ziren 

hangoak. Gerlarien ibilerak zituzten eta jantzi ilunak janzten zituzten. Bertzeen burua zenak gaskoieraz 

egin zuen, baina nabari zen hegoaldeko baskoia zela, nafarra. Azenari hizketan zegoen, baina nongoak 

izango ziren galdetu nahi zuen. Altuena ezaguna egin zitzaion itxuraz. Iruñea aldekoa izango ote zen 

Konseranseko Raimon alferezari galdetu behar zionean, Eneko Santxez bere aitaren antzagatik jakin 

zuen nor zen. Bere anaia Semeño zen. Hogei bat urtean ikusi gabe ere, sei urteko mutikoa gogoratu 

zuen. Begirada zorrotza eta keinu erdi irribarretsua bere-berea zen. Zer egin jakin gabe geratu zen. 

Raimonek egoeraz nolabait konturatuta azaldu zion nortzuk ziren heldu berriak.   

   

 –Agian ezagutuko dituzu gerlari horiek. Ia bi urte pasa dituzte konderri hauetan gure jaunak eta 

nobleak Antso Gillermo Gaskonako dukearen alde jartzeko. Ez dira geratu gure hitzarmena edo 

neutraltasuna lortu arte. Tolosako Teillaferroren aurkako kanpainak arrakasta izan badu, Senbeno 

Eneko nafarrari esker da. Altuena da Senbeno, ondokoa bere ezkutaria eta bertze bi gizonak, jaun 

gaskoiak, dukearen menpeko zuzenak dira. Ezagutzen al dituzu? 

      

 Orduantxe konturatu egin zen Azenari, ezkutaria Joanes Garzia zela, Otsoaren anaia eta Garzia 

kapitainaren bigarren semea. Une hartan, kasualitatez Semeno berarengana itzuli zen eta ikusi zuen. 

Segundo batzuk pasa ziren begirada zorrotza Azenariren begietan iltzatu zenean. Aldaketa bat sumatu 

zen, begirada alde batera zuzendu zuen eta negar izan zitekeena egin zuenean. Azenari ere berdintsu 

zegoen baina erantzun zion Raimoni.    

 –Semeno Enekones, nire anaia txikia da. –Aspaldian pentsatzen zuen bakeak eta harremanak 

berritu behar zituztela, baina une hartan garbi zuen anaia txikiarekin sentitzen zuen maitasuna. Azenari, 

besoak zabalik anaiarengana hurbildu zen pauso mantsoez irribarre eta maitasuna aurpegian erakutsiz. 

Bi anaiek besarkada sentitua eman zioten elkarri. Joanes Garzia izan zen hitz egin zuena. 

 –Ordua zen bi anaiok bakea egiteko. –Azenarik eta Joanesek ere elkar agurtu zuten. Gero, 

Azenarik Cerezoko Joanes eta Jakue aurkeztu zizkien eta bertzeek ondoan zeuden gaskoiak. Une 

hartatik elkarrekin pasa zuten gaua. Dantzaldia hasi behar zenean bi anaiak kanpora atera ziren lasai 

mintzatzera. Gau ederra egiten zuen eta patioko eserleku batean eseri ziren. Azenarik heldu zion gaiari. 

 –Azkenean haserretu zinen Beltzarekin! 



  

  

 –Haserretu ez ezik nazkatu nintzen. Ez zidan jaurerria behar bezala gidatzen uzten. Ondasunak 

erabiltzen zituen eta ezin nion jendeari lagundu diru eta bitarteko faltagatik. Berak uste zuen nire 

gainetik zegoela eta ni ez nintzen gauza handik kanporatzeko. Ulertu behar duzu: berak jarri ninduen 

tenente... 

 –Gaiztoa eta berekoia zela txikitandik ikusi eta ikasi nuen. Ez didazu konbentzitu behar. Nola 

moztu zenuen berarekin? 

 –Naiarako Fortun alferezari eta osaba Fortuni deitu nien leinuko burutza itzultzeko. Uste nuen 

zuri zegokizula eta hartuko zenuela... Pentsatu genuen Beltza gure lurretatik erauzi behar genuela. 

Erregerekin hitz egin ondoren debekatu zioten gure lurretan sartzea eta Aznar Fortuniones ikusi zuten 

aproposena jaurerria eta leinua gidatzeko, gerlari eta administratzaile ona omen delako. Baina uste 

nuen zuk hartu behar zenuela. 

 –Nik ez dut jaurerria behar bezala ezagutzen eta Arlanzon eta Juarrosen badut zer egin franko. 

Nik ere uste nuen behin Beltza gainetik erauzita zuk jarraituko zenuela burutzan. 

 –Ez. Ikasi dudan gauza bat da ez naizela administratzaile ona. Gudarien gidari bezala ongi 

moldatzen naiz... Barkatu gaia aldatzea, baina orain arte ez gara elkarrekin ibili, topaketa saihestu 

dugulako. Espero dut hemendik aurrera moldatuko garela. 

 –Nik ere bai, anaia. 

 –Hala ere, berriki jakin dut zure diruarekin lagundu duzula jaurerria aurrera eramaten.   

 –Bai. Beltza bota ondoren, laguntza eta diru pixka bat eman ahal nuela uste nuen. Orduan zuk 

jarraitzen zenuen jaurerrian. 

 –Bai. jaurerria bideratzeko bileretan azaldu zidaten, baina beranduegi zen. Nahi gabe ere, nire 

erruz gertatu dira ezbehar asko. 

 –Ez dut uste zuere errua izan denik. Baina utz dezagun gai hau. 

 

 Bi anaiek elkarri kontatu zizkioten beren bizitza eta bizipenak. Hurrengo egunean ere jarraitu 

zuten solasean. Erregek Semenori Gasteizen tenentzia ez, baina kapitain nagusiaren postua emango 

ziola erran zion. Iruñean familiarekin bizi ziren emaztea eta seme txikia hartuta Gasteizera joango ziren 

hurrengo asteetan. 

 

 

 

 

  



  

  

Arlanzoneko jauregian: udazkeneko festa eta koblakaria.   

       
 Kanpoko egurrezko eskaileratik igotzen zen jauregiko lehenengo solairura. Sarrera gela pasa 

ondoren areto handira sartzen ziren gonbidatuak, kanpotarrak eta Juarroseko pertsonaia nagusiak. Ez 

zen ospakizun aparta, baina urtero bezala jaunak udazkeneko feriak izan ondoren, festa handia 

ospatzen zuen. Jauregiko biztanleaz gain, inguruko jaun, andere, apez, lanbide askotako maese, baina 

baita nekazari maizter batzuk eta familiakoak gonbidatzen zituzten. Hura zen 1021an ospatu berri zuten 

ferien festa herrikoiaren ondoren, sozialki elkartze eta bilkurarik handienetakoa. Uda hasierako zereal 

uzta onak, tailerren produkzio handiak, fruta eta barazkien emaitza eta abere emankizunak inoiz baino 

hobeak izan ziren. Gerlariak etxera itzulita, ehizaldi handiak egin zituzten egun batzuk lehenago eta 

herritarrek baso eta mendietako fruituak jaso zituztenez urteko momenturik onena zen ospakizun 

handi hura egiteko. Urriaren bukaeran ospatzen zuten han, aurretik eta ondoren bertze herrietako 

antzeko ferietan egiten zuten bezala. Herrian, hurrengo eguneko eguerdian egingo zuten ospakizun 

handia erreka ondoko atarian. Jauregiko saloia festa egun arruntetan nahikoa zen ehun bat bazkaltiar 

biltzeko; egun hartan, ordea, ia berrehun ziren han astotxoen gainean antolatutako oholen inguruan. 

Etxeko zerbitzariek harrera egiten zieten etorri berriei bankuetan antolatuz eta bertze batzuek ogi handi 

egin berriak eta ardo-muztioak zerbitzatzen ari ziren. Mahai nagusian etxekoak, inguruko nobleak eta 

apezak eseriko ziren; bertzeetan herritar arruntak zeuden bitartean. 

 Orduantxe, Azenari Enekones sartu zen aretoan inguruko herrietako jaun eta andereekin 

batera. Mahai nagusian eserarazi zituen han zeuden bi apezen ondoan. Orduan Gaila bere gurasoekin 

agertu zen goiko pisutik haurrak lotan utzi ondoren. Eseri zirenean hasiera eman zioten otorduari. 

Txoko batean lau musikari doinu apal batzuk jotzen ari ziren. Urrakak agindu zien bi zerbitzariri lehen 

platera banatzeko. Barazki eta onddo menestra banatu zuten katiluetan. Salda edan ondoren barazkiak 

hartzen zituzten urkilaz, bi hortzetako sardexkarekin. Ondoko mahaietan zerbitzatu zuten ondoren. 

Han, handikien laguntzaileak zeuden, kapitainak gehienak. Haien artean Txomin, Joanes, Mendo eta 

Otsoa. Urrutiago, artisauak eta nekazariak, gehienak Azenariren maizterrak eta herriko familiaburu 

batzuk, haietako asko emakumezkoak. Saloia animatzen ari zen jendearen solas eta barreekin. Bigarren 

platerak banatu zituzten. Azpil batzuetan orein eta basurde errea zerbitzatu zituzten. Aukeran arkume 

eta oilasko zegoen, baina gehiena ehiza zen. Luze eman zuten haragiz ase arte. Presarik gabe, postreak 

–labean egindako pastak eta frutak– eta gaztak zituzten. Otordu oparoa izan zen, ardoz eta muztio 

berriaz lagundurik. Denak pozik eta animatuta zeuden eta solasa nagusitu zen aretoan, musika ia ez 

entzuteko moduan. 

 Une batean musikariek ozenkiago jo zuten. Rabelak, laudak, txistuak eta danborrek doinu 

ezagun bat jo zuten. Lehendabizi batzuek eta poliki bertze batzuek kantarekin lagundu zuten doinua. 

Uzta goraipatzen zuen kanta sinple baina sarkorra zen. Leloa denek ezagutzen zuten eta askok tarteko 

poema zatiak. Gustura kantatu zuten eta bertze antzeko kantarekin jarraitu zuten musikariek. Orduan 

mahats bilketakoa zen. Abesti herrikoien doinuak ziren eta guztiak aritu ziren kantatzen. Nekatzen 

hasiak izanen zirelakoan musikariek soinu hutsezko doinu batzuekin jarraitu zuten. Bazkaltiarrak berriro 

hasi ziren hizketan, animatuta eta alai. Bat-batean, ahots bat nabaritu zen bertzeen gainetik. Koblakaria 

zen. Artista hark ahotsagatik zuen sona handia eta ordura arte ia oihuka kantatzen aritutako haiek 

ahotsa haren arabera hobetu zuten jarduna. Denak kantatzen hasi ziren berriro. Gaztela eta Gaskoniako 

erromantzez ziren abesti asko, ezagunak, baina baskoieraz ere kanta batzuk abestu zituzten. 



  

  

 Koblakariak gorte eta jauregietan agertzen ziren maizen. Leku batetik bertzera, hirietako 

taberna eta ostatuetan egiten zuten kantu otorduetan, jendearen sos batzuen truke. Baina askotan 

herriz herri ibiltzen ziren plazetan egunaren bukaeran errezitaldiak emanez. Ospetsuenek gaztelu eta 

jauregietan ere emanaldiak eskaintzen zituzten mantenua eta sos batzuen truke. Koblakari hura, oso 

ezaguna zen inguru hartan. Akizeko Martiko zen, erromanze ezberdinez eta baskoieraz kantatzen zuen. 

Martiko adinetan aurrera zihoan baina txikia eta abots finagatik gaztetasun puntu bat mantentzen zuen. 

Izaeraz ere alaia eta ezaxola zen, gaztetasunaren irudia. Denek maite zuten, guztien bizitza alaitzen 

baitzuen. Une batean bertze musikariek atseden hartzen zuten bitartean, Martikok akorde ezagun 

batzuk egin ondoren, ahots erakargarriaz bat-bateko asmazioei ekin zien. Giroari kasu eginez muztio 

eta ardoari buruzko koplak asmatu zituen, azkeneko leloa denek errepikatzen zuten bitartean. Mahats 

bilketa bukatzen ari ziren herri haietan eta gaia aproposa zen. Mahai nagusian gustura zeuden kanta 

haiei adi. Bertakoak euskaldunak ziren eta kanpoko gonbidatuek ere neurri desberdinetan ulertzen 

zuten hizkuntza. Koblakariak bere saioa bukatu zuenean denek txalotu eta goraipatu zuten bere lana. 

Azenarik mahaian eserarazi zuen eta postreak eta edariak dastatzera gonbidatu zuen. Jaunak eta 

agintariak, festa bilkuretan ongi pasatzeaz gain, beren eginkizunez mintzatzen ziren. Ondoko mahai 

batean zegoen Arlanzoneko alkateak, Ansur Martinezek, Azenariri adierazi zion berarekin hitz egin nahi 

zuela. Hau, ondoko herrietako jauntxoak solas arinetan utzita, hurbildu zen alkatearengana. 

 –Zer duzu Ansur? Ez al genuen bihar arte zain egon behar? 

 –Barkatu jauna, baina bihar baditut egitekoak kanpoan eta segurtatu nahi ditut egurraren 

garraioak. 

 –Ez deitu jauna. Horrelako presa baduzu hitz egin dezagun. Nik ere gehienok bezala 

mahatsaren azken bilketaz arduratu behar dut. Dolareetan ibiliko naiz ni ere. Zer nahi duzu hain zuzen? 

 –Barkatu Azenari, baina badaezpada ere mendian botatako enborrak eta adarrak garraiatzen 

hasi behar genuke herriko egurtegia ia hutsik dagoelako. Hotzaldia izan dezakegu edozein egunetan eta 

zaharrek eta gaixoek gure laguntza behar dute. Noiz bidal ditzakegu gizonak eta gurdiak mendira? 

 –Guk bizpahiru egun behar ditugu mahats-garraio eta zanpatzeak burutzeko. Ondoren, gizonak 

bidaliko ditut mendira egurra prestatu eta garraiatzeko. Ostegunetik langintza horretan izanen ditugu. 

Auzolanean noiz bidal ditzakegu herritarrak? 

 –Ostegunean gehienak bidal ditzakegu. Gurdi guztiak behar ditugu horretarako. 

 –Ongi da. Zuk zabaldu auzolanerako deia, nik hitz egingo dut Markorekin batera ibiltzeko. Orain, 

Ansur, har ezazu trago bat eta aprobetxa ezazu arratsalde gozoa. Bihar ez bada, etzi eguerdian elkartuko 

gara herriko atarian. 

 –Baita zuk ere Azenari. Mila esker. Gero arte. 

 

 Negualdirako behar zuten egurra. Udazken bukaerako ilbehera aprobetxatuz, hamabost bat 

egunez egurra egin eta garraiatu behar zuten, auzoko bakoitzarentzat eta herriko egurtegietarako. 

Azenarik ere egur asko behar zuen gaztelu-jauregirako. Aurreko hilabete askotan botatako zuhaitzak 

harrezkero lehortuta egongo ziren eta egun haietan zuhaitzetako adarrak moztu eta garraiatzeko modu 

egokian utzi behar zituzten. Garai hartan aizkolariak eta ikazkinak azken lanetan aritzen ziren negualdia 

hasi baino lehen. 

 Zerbitzari batzuek mahaien gaineko ontziteria edo baxera jasotzen hasi ziren. Morroiek, oholak, 

astotxoak eta bankuak jaso zituzten alde batean biltzeko. Banku batzuk utzi zituzten bazterrean, 

zaharrenak eta nekatuko zirenak esertzeko. Orduan hasi ziren musikariak dantzarako musika jotzen. 

Gazteenak eta gogo gehien zutenak dantza egitera atera ziren saloi erdira. Gaila, andre talde batekin 

hizketan egon zen ordura arte. Gustura aritu ziren hainbat gairi buruz mintzo. Musika ozenago jo 



  

  

zutenean, solasa zaildu zenean, Azenarirengana jo zuen. Gizona ari zen koblakariarekin bere lana 

eskertzen. Orduan ikusi zuen Gaila zetorkiola. Azenari zuzendu zitzaion emazteari. 

 –Maitea, gustatu al zaizkizu Martikoren koplak? Eskertu dizkiot bere erranak eta ahots 

zoragarriez gure arratsaldea gozatu izana. 

 –Bai, zoragarria da nola kantatzen duen. Baina nik bertze burutazio bat dut. Zurekin dantzatzera 

hurbildu natzaizu. Goazen dantza hau dantzatzera. 

 –Ibeaseko Ximonekin hitz egin nahi nuen. Ehiza egiteko geratu ginen... 

 –Bertze batean hitz egingo duzu. Orain dantza egin behar duzu nirekin. –Gizona ez zen oso 

dantzazalea, baina bazekien ez zuela bertze erremediorik. Bertzela..., gustura egin behar zuen 

Gailarekin. Zein ederra zen eta nolako grazia zuen dantza egiteko. Bere irri eta begiradek edonor pozten 

zuten. 

 

 

  



  

  

2025. urtea. Zuriñe eta Izotz. Santurtziko bizitza.     

      

 1025ean Zuriñek hogeita bi urte zituen eta Izotzek hogeita hiru. Zazpi urte lehenago Ibauriko 

jaun-andrearen atzaparretatik libratzea lortu zuten Busturiara alde eginez. Herri hartan beraien 

itxurako biztanle gehiago bizi zen eta bertakoak ez ziren harritu mendialdera joandako bikingoen 

ondorengo batzuk kostaldera itzultzeko gogoa izateagatik. Han biztanle asko arrantzatik bizi zen. Anaia-

arrebek txabola txiki bat lortu zuten eta beren trebeziarik onenak erabiliz egin zuten aurrera. Zuriñek 

saskiak egiten zituen eta belarrekin gaixotasun eta bertzelako osasun arazoetan laguntzen zien 

bertakoei. Izotzek, aldiz, ehiztari bezala egin zuen aurrera. Tranpak jarriz, baina baita arkulari gisa 

lortzen zuen besteei saltzeko haragia. Herriko jaunak hartu zuen dorreko ehiztari bezala eta armetan 

zuen abilezia ikusita denbora gutxian gerlari gisa onartu zuen. Handik gutxira, anaia-arrebek jakin zuten 

Ibauriko jauna beraien atzetik zebilela. Ez zen urte bat pasa handik alde egin behar izan zutenean. 

   

 Ihes egin ondoren Ibaizabal erreka amaitzen zen itsasadarrera heldu ziren. Ekialdean Bizkaia 

deitzen zena utzi zuten atzean. Beren jaioterria Durangaldea zen, baina Bizkaiarekin lotura handia 

zegoen. Itsasadarraren bestaldean, ordea, Enkarterriak hasten ziren. Autrigoiak ziren euskal tribuetatik 

mendebaldeagoan bizi zirenak. Azken mendeetan mendebaldetik pixkanaka erdalduntzen eta 

erromanizatzen ari ziren. Leku eta bizimodu faltagatik Gaztelara bideetatik zabaldu ziren Karistiar, 

barduliar eta baskoiei esker Enkarterriak euskaldun ziren, leku askotan behintzat. 

 Itsasadarraren bokalean, ezker aldean, handitzen ari zen herria zegoen. Santurgi deitzen zioten 

San Jorgeren monasterioaren ondoan handitu zelako eta lehenago famatu zen santutegia herria baino. 

Denborarekin arrantzale batzuen bizitokia komunitate anitz bihurtu zen. Ondoko basoetan 

burdingintzarako ikatza egiten hasi ziren eta herrian burdindegi handi batzuk eraiki ziren. Nekazariak 

jarri ziren bizitzen soildutako lurretan eta jauntxo batek dorrea eraiki zuen. Ehun bat urtetan hirurogei 

bat etxek, lau burdindegik, elizak eta ontziola batek, plaza eta kaleekin osatzen zuten egurrezko hesia 

inguratutako Santurtzi herria. San Jorgeren monasterioak, txalupaz beteriko kaiak eta muinoan 

dorretxeak osatzen zuten panorama. 

 Zuriñe etxe handi samar batean bizi zen, senarra, umeak, amaginarreba, eta koinatuekin. 

Bikoteak bi haur zituen: Muno, lau urteko mutikoa eta Arrosa, bi urteko neskatoa. Senarra, Albo Munoz, 

artisaua zen, gizon atsegina eta lasaia. Larruarekin mota guztietako gauzak egiten zituen. Zaldientzako 

zelatik hasita, zakuto, poltsa eta mota guztietako oinetakoetara, kalitatezko larruzko gauzak egiten 

zituen anaiaren eta arrebaren laguntzaz. Zuriñek amaginarrebarekin eta koinatarekin ere etxea 

gobernatu eta umeak zaintzen zituen. Belagile lanak ere egiten zituen. Naturalki, poliki-poliki, 

ingurukoek laguntza eskatzen zioten gaixotasun eta osasun arazoak zituztenean. 

 Munotarren etxea plazan zen, herriaren muino txiki batean zegoena. Elizaz gainera, han ziren 

herriko merkatari eta artisauen etxerik handienak, kale nagusitik zabaltzen zirenak. Kale horretatik 

behera, iparraldera, itsasadarraren ondoan arrantzaleen etxe txikiak zeuden; nekazarienak plazaren 

ingurutik hegoaldeko bi kaleetan eta mendebaldean ikazkin eta errementarien etxeak. 

 Izotz dorretxean bizi zen. David Lopez jaunaren menpeko kapitaina zen. Santurtzira heldu 

zenean leku bat aurkitu zuen ezpatari ona zelako. Denborarekin beste gerlariei agintzeko balio zuela 

ikusita, jaunak kapitain izendatu zuen. Bere lana dorreko zaindari eta gerlariei agintzea eta armetan 

erakustea zen. Goizetan jauntxoak bere lurrak gobernatzen zituen bitartean, Izotzek gerlariei 

eguneroko ariketak eginarazten zizkien. Ukuiluko zaldiez arduratzen zen eta maiz zaldimutilei zaldiak 



  

  

prestatzeko agindu ondoren eguerdian itzulia egiten zuen jauntxoarekin eta beste zaldunekin. 

Arratsaldeetan jaunarekin etxeko ardiak eta behien bazkatokietara joaten ziren oinez edo zaldiz 

urruntasunaren arabera. Dorretxeko zaintza-gizonez gain, sei gerlariren buru gustura bizi zen. 

Udaberrian jaunaren menpeko herritarrei arma-praktikak eginarazten zizkien eta udako kanpainan 

hirurogei bat gerlariren kapitaina zen. Ez zen ezkondu, baina arrats askotan arrebaren etxetik pasatzen 

zen bisita egitera eta ordu batzuk ematera. Beranduago dorretxean afaltzen zuen zerbait eta biltegiaren 

gaineko gelatxo batean egiten zuen lo. 

 Edozein modutan, Izotzen beldur bakarra Ibauriko jaunak aurkitzea eta eramatea zen. Hala 

egon ziren Busturiatik alde egin zutenetik. Arazo gutxiago izateko, handik aurrera anaia-arrebek ilea 

tindatu zuten, gaztainkara. Intxaur-oskolez eta belar batzuekin egindako tinta ematen zuten noizean 

behin ilehoria disimulatzeko. Izenak ere aldatu zituzten eta beti esaten zuten Durangoko Unai eta Uxue 

Migeliz zirela, nekazari familia batean jaioak, baina aita gerlari ona izanda semeari ezpatan erakutsi 

ziola. Busturian izan zirenean uste izan zuten beste ilehori batzuen artean nahasita bakean utziko 

zituztela, baina Ibauriko ezagun batek ikusi zituen eta beldur ziren Millan jauna ez ote zen haiek 

berarekin eramatera agertuko.   

 Zuriñe-Uxueren bizitza lasaia eta atsegina zen. Etxeko gizonak goizetik aritzen ziren uhalgintzan 

eta umeak ziren Uxueren kezka nagusia. Behin goizeko garbiketak egin eta umeei gosaria eman ondoren 

eguerdirako bazkaria bideratzen zuen. Bazkaria prestatzearen ardura berez amaginarrebak eta koinatak 

zuten. Uxueri herriko jendea agertzen zitzaion laguntza eske. Egun batzuetan ez zen gaixorik agertzen, 

baina egunero izaten zituen ondoko merkatari eta artisau etxeetako andre gazteren bat eta alabak 

joaten zitzaizkion etxeko laboreak egitera, joste lanak gehien bat, baina baita saskiak nola egiten zituen 

ikustera edo besterik gabe gauza aunitzi buruz mintzatzera. Egun gehienetan herriko eta inguruko 

burdina-merkataririk handienaren alaba txikiena, Maratxo, eta Luxana, errementari gazte baten 

emaztea han izaten ziren. Merkatari hark olagizonei erosten zien burdin gordina eta errementariei gaia 

emanda altzairu edo burdin desberdinak egitea eskatzen zien. Udaberriko egun eguzkitsu batean, 

emakumeak etxeko atzealdeko patioan ziren baratze txikiaren ondoan. Emakumeak eta gaztea bordatu 

batzuk ikusten ari ziren bitartean, Luxana kexatzen hasi zen burdin merkatariak lan onak eskatu bai, 

baina gutxi ordaintzen ziolako bere senarrari. 

 –Maratxo, zure aitak gutxi ordaintzen die forjariei. Eskatu, asko eskatzen die. Batzuetan, 

burdina berriz berotzen eta lanarazten die bere gustuko burdina ez delako. –Maratxok ez zuen 

horrelako adierazpenik espero. Bazirudien emakume gazteak berari zerbait leporatzen ziola. 

 –Nik ez dakit, Luxana. Gure aitak esaten du ez duela burdin puskagarria onartzen. Nik ez dakit 

gauza horiei buruz, baina badakit mundu guztiari asko eskatzen diola, guri, etxekoei ere, lan gogorra 

egiteko eskatzen digulako. –Zuriñe, neska gaixoari begira, lasaitu zuen emazte kezkatua.    

 –Luxana, Maratxok ez du inolako errurik bere aita gogorra bada. 

 –Badakit. Barkatu, Maratxo, horrela berba egiteagatik. Gertatzen dena da nire gizonak lehertu 

arte egiten duela lan eta ia ez dugu aurrera egiteko. Nik arropak konpondu eta garbiketak egin behar 

dizkiot dorretxeko andreari. –Neska gazteak baietz egiten zuen buruarekin. 

 –Gure etxean ere lana egiten dugu guztiok. Gure aitak burdin landua pilatu ondoren barkuan 

garraiatzen du Britainiara eta sosak erabaziko ditu, baina etxean ez dugu nabaritzen. Ni gaur etorri naiz 

bordatu hauekin ikasteko eta horrekin lan egiteko. Hala ere, etxekook lana egiten dugu laboreetan eta 

etxean. Ez gara lanik egin gabe esku hutsik egoten. Gainera, aita joka hasten da inork irri egiten duenean 

edo gutagko edozein alferkeriatan edo solasean harrapatzen duenean. 

 



  

  

Etxeko nagusi hark gehienetan gogor eta bortizki hartzen zituen etxeko guztiak. Are gehiago, ez zegoen 

gaizki ikusia jokaera hura, goxo jokatzen zutenena baizik. Hain zuzen ere Munotarrak gaizki ikusiak ziren 

jende lasaia eta atsegina izateagatik. Elizak, herriko apezak hain zuzen ere, zuzentasuna eta 

gogortasuna berdintzen zituen. Apezak predikuetan alferkeria eta emakumearen makurkeriaz eta 

gaiztakeriaz egiten zuen berba askotan. Hobe zen antza zenez gehiegizko jokaera menpekoak zapalduz, 

nahikerietan eta gozokerietan uztea baino. Zuriñek oso garbi zuen zer zen zuzentasuna eta zer 

justifikaziorik gabeko emakumeekiko bortizkeria. Garbi zuen erlijio kontuaz aparte, benetako baloreak 

elkartasuna, laguntza eta maitasuna zirela. Ez zuen erakusten naturan eta betiko erlijioan zuen sinismen 

edo ohiturarik. Beste emakumeek isilean miresten zuten Alboren jokaera irekia eta lagunkoiagatik; 

gizon gogorrek, ostera, bere irribarre eta tratuengatik gaizki ikusten zuten bitartean. Zuriñek argi 

adierazi zien beste emakumeei. 

 –Gizon gehienek bakarrik gogorkeriaz jokatzen dute. Horrek ez du esan nahi jendeak samur eta 

atsegin jokatu behar ez duenik. Kixmik ere lagun hurkoa maitatzeko eta laguntzeko esaten zuen. –

Zuriñek ere ezagutzen zituen idazki sakratuak, etxean irakurtzen piska bat erakutsi ziotelako eta 

Ibauriko dorrean andreak historiak irakurrarazten zizkiolako. Beste emakumeak, ordea, beldurrez bizi 

ziren sozietate bortitz hartan. Maratxok argi adierazi zuen bere miresmena. 

 –Nolako zortea zurea, horrelako gizon atsegina izatea! –Albo Munozek beti ongi hartzen zuen 

jendea. 

 –Bai. Ezin izango nintzateke gizon bortitz batekin bizi. –Luxanak ere beste zorte mota bat aipatu 

zuen orduan. 

 –Zorte handiagoa izan zenuen anaiarekin. Zuek etorri zinetenean, denok ikusi genuen nola 

jokatzen zuen. Berak zure ongizatea beste gauzen gainetik jarri zuen eta nahi zenuen gizonarekin 

ezkondu zinen. Orain bi aingeru zuri eta ilehori horiek dituzue. –Muno eta Arrosa guztien panpinak 

ziren, itxura eta gozotasunagatik. Han ziren beraiengandik hamar metrora belardian jolasten amonaren 

begiradapean. 

 –Bai zortea dut alde guztietatik. Espero dut zoritxarrekorik ez gertatzea –Maratxok adierazi 

zuen bihotzez sentitzen zuena, Luxanak keinu arraroa egiten zuen bitartean. 

 –Ez esan horrelakorik. Mundu guztiak maite zaituzte zu eta zure familiako guztiak. Gure aitak 

ere zuen senarra eta koinatuaren lanak goraipatzen ditu. Esaten du inork ez dituela larruzko gauzak eta 

zapata haiek bezain ongi egiten. 

 

 Santurtzin orokorrean gauzak ez zeuden gaizki. Arrantzaleek eta nekazariek betiko lan gogor 

eta xumea egiten zuten eta azken urteetan uztak eta bilketak onak izan zirenez ez zuten goserik 

pasatzen. Jaunak errentak eta zerbitzuak jasotzen zituen eta burdingintzarekin zerikusi zuten 

olagizonek, errementariek, merkatariek, garraiolariek eta ikazkinek lan gehiago zutenez, bertako 

ekonomiak garai ona izan zuen.      

 Santurtziko harresien ondoan kaiaren babespean txalupa batzuk eta hamar bat arrantzuntzi 

handiago izaten ziren. Itsasadarrean eta ondoan amuaren bidezko arrantza egiten zuten batzuek 

txalupa txikiagoetan, itsasoa bare samar zegoenean: arrantzalerik zaharrenak eta umeak izaten ziren 

hauek. Arrantzontziak handiagoak ziren eta arraunez baino belaz mugitzen ziren. Haietan itsas-barneko 

arrantza arriskutsua egiten zuten itsasgizon gazte eta trebeek. Gaueko ilargiaren edo suzirien argitan 

itsasoratzen ziren, ordu batzuetan sare eta beste arte batzuen bidez itsasoan zehar arrainak 

harrapatzera. Goizaldeko lehen argitan egiten zuten harrapaketarik handiena. Goizean kaian garbitu 

eta gatzez kontserbatzen zituzten harrapakinak. Beste batzuek salmenta egiten zuten ondoko 



  

  

herrietan. Itsasontzi pare bat gehiago zegoen kaian, belauntziak ziren eta garraiorako zirenez, askoz 

handiagoak ziren. Burdina eta artilea eramaten zituzten Flandesera eta Britainiara. 

 Eguneko lana bukatutakoan, Izotz kaira joaten zen Txaku lagunarekin tarte bat egiteko. Honek 

goizean egiten zuen lo eta berandu bazkalduta, arratsa baino lehen ateratzen zen itsas barnera arrantza 

egitera eta goizean itzultzen zen. Lagunaren hiru lankideak sareak eta behar zituzten bestelako gauzak 

untzira eramaten ari zirenean hurbildu zitzaion adiskideari.   

 –Zer moduz Txaku, itsasoratzeko prest? 

 –Bai. Berandu habil gaur! 

 –Bai, uste baino gehiago. Zer egingo duk hurrengo igandean? Etorriko al haiz gurekin egun-pasa 

egitera? 

 –Gustura eginen nikek. Ikusiko diagu arrantzan egun on batzuk izaten ditugun. Bestela 

igandean ere lan egin beharko diagu. 

 –Ea hartzen dugun tartea elkarrekin egoteko. Ni berandu nabilek, baina zuek oso goiz 

itsasoratzen ari zarete!! 

 –Bai. Arazoa duk merkatal itsasontzi bat sartzekotan ari dela kaian eta badaezpada guk 

lehenago atera behar diagu kanpora. 

 –Haiek lehentasuna diate kaitik sartzeko eta ateratzeko ezta? 

 –Halaxe duk. Nagusiak beti nagusi! besteok haien nahia egin behar diagu. 

 

 Santurtzin bazen beste nagusi bat. Monasterioak bazuen lan batzuetan bultzatzaile papera. 

Burdina aspaldian aurkitu zuten eta bera zen ikazkinen eta olagizon gehienen patroia. Mendialdean 

ikazkinen lan eremuak zeuden. Hamar bat ikazkin eta olagizon familia zeuden. Aizkolari onak ziren eta 

arpanarekin gelditu gabe egurra mozten eta oletan lehen-burdina egiten zuten. Bestetik herrian bertan 

bizi ziren errementariak, besteak bezala maisu batzuek gidatzen zituztenak, trebeak eta 

independenteak ziren.     

 Udaberriaren bukaeran dorretxean udako kanpainarako prestatzen ari ziren. David Lopez 

Santurtziko jauna udako lehenengo uztak jaso orduko abiatuko zen beste jaunekin batera Baskoniako 

alferezak eskatuko zion mugara. Normalean defentsak indartu baino ez zuten egiten eta berrogeialdia 

arazorik gabe pasatzen zuten. Beste batzuetan erasoaldi batean parte hartzen zuten eta harrapakina 

lortuta itzultzen ziren beren herrira.  

 

Normalean, Izotz, gerlari eta zerbitzariekin egiten zituen otorduak. Gau hartan jaunak kapitain gaztea 

gonbidatu zuen bere mahaira kanpainaz hitz egiteko. Mahaian barazki erregosiak eta basurde baten 

solomua zuten. Bukaeran jauna zuzendu zitzaion Izotz-unairi. 

 –Unai, bi aste barru hegoalderako bidea hartuko dugu –Izotzek espero zitekeenez, horri 

buruzko zehaztapenak eskatu zituen. 

 –Jauna, gizonei kanpainarako deialdia egin behar al diegu? –Galdera egin zuen moduagatik 

jaunak bazekien eragozpenak adieraziko zizkiotela. 

–Bai. Aurten aurreratu behar dugu. Eguraldi onagatik mairuak lehenago arituko dira. Arazorik izango al 

dugu lehenago mugitzeagatik? 

 –Halaxe da. Gizonak ez dira prest izango uztak jaso baino lehen. Oraindik hiru edo lau aste 

behar omen dituzte. 

 –Hala iruditzen zitzaidan, baina alferezaren deia jaso dugu. Donibane bezperan Burgosen egon 

behar dugu. 



  

  

 –Gizonek ez dute onartuko. Ohitura dutenez hemendik joaten dira uztailaren hasieran. Herriko 

batzarrak ez du onartuko. 

 –Batzarrak ulertu behar luke aginduak direla eta bete behar direla. 

 –Ulertu egiten dute, baina nekazariak direnak ez dira prest izango. Bi txandatan joan gaitezke 

mugetara. Aurreratu daitezkeenak lehendabizi eta nekazariak gero. 

 –Hala egin behar izango dugula ikusten dut. Gure antzera ibiliko dira beste herrietan. Eskerrak 

gure lurrak ez direla zereal lurrak eta gehienak joan gaitezkeela lehenago. 

 –Jauna, alferezak ere onartu behar du egoera. 

 –Hala pentsatu dut nik ere. Uste dut lehenengo txandan hogeita hamabost gizon eraman ahal 

dituzula zure gidaritzapean. Prestatzen hasiko al zarete? 

 –Bai jauna. Arrantzaleek, ikazkinek eta burdingintzako langileek jakin badakite haiek izan 

daitezkeela lehenago mugiaraziko ditugunak. Udako lana ere badute hemen egiteko, baina 

berrogeialdia lehen edo beranduago egin behar dutenez, ez da arazo handirik izango. 

 

 Horrela hasi ziren mobilizazioak. Izotz-Unai azkeneko prestakuntzak egiten hasi zen. Bi aste 

haietan betiko lanez gain gerlariak, janaria, armak eta garraioak prest utzi behar zituzten. Berarengatik 

gustura egongo zen Donibane bezperan Santurtzin, bere herria sentitzen zuen hartan. Hogeita hiru 

urterekin ez zegoen ezkonduta, baina gazteluko sukaldariaren ezkutuko amorantea zen. Anderkinak 

bazuen gerlan genitaletan larriki zuritu zuten senarra. Orosiok, orduan etxeko maiordomoak, bazekien 

Anderkina eta Izotzen artekoaz eta ezkontza bizi guztirako zenez, egoera sozial eta afektibo hartan 

eroso edo bizi ziren hirurak. Gaia inoiz atera gabe, Orosio, kapitainaren laguna zen. Txaku arrantzalea, 

Antxon errementaria, Albo eta Andres Munoz anaiak ziren beste lagunak, festa egunetan eta arrats 

batzuetan elkartzen zirenak. Behin edo behin udazkenetan Txakurekin itsasoratzen ziren edo 

mendialdera joaten ziren ehiza egitera. Lagunekin eta beraien familiekin ibili ziren denak azken festa 

egunean arratsalde pasa ederrean. Gizonak, gehienak ezkongabeak, kontu-kontari ibili ziren ardo ona 

eta urdaiazpiko xerrak ogitan meriendatzen. Bitartean, emakume eta ume gehienak errekan bustitzen 

ari ziren. Albok hitz egin zion Izotz-Unairi besteen partez. 

 –Unai, Orosiok esan duenez laster joango zarete mugetara. –Izotzek bazekien hitz egin behar 

zuela, nahiz eta gauza batzuk isilean gorde nahi zituen. 

 –Bai, lau egun barru abiatuko gara gehienak. –Albok, Izotzek bezala nahi gabe ahopez egin zion 

hurrengo galdera, beste lagunek adi entzuten zuten bitartean. 

 –Zer gertatzen ari da, Unai? –galdetu zion Albok. Lagunei kontatu ahal ziela pentsatu zuen 

Izotzek. 

 –Jauntxokeria besterik ez. –Denen arreta zuela ikusita, behin hasita jarraitu zuen–. Jauntxoek 

ez dute kontuan izaten jendearen beharra. Berdin die. Lehenago mugituko gara mugara eta ziur nago 

berrogeialdia baino gehiago emango dugula han. Ez pentsa, ni ez nintzen jabetzen, baina orain joan 

behar duten arrantzale, artzain, ikazkin eta errementariek sufritzen dute pertsonalki eta ekonomikoki 

denboraldia aurreratzean eta luzatzean. Batzuek kontatu didate etxean zein gaizki pasatzen duten haiek 

joatean. Etxe pobreetako gizonak, gutxi direnean beharrezkoak dira hemen. Zuek artisauok, ordea, 

ordaintzen duzue eta ez duzue joan beharri, baina pobreenek larri pasatzen dute –Txakuk baieztatu 

zuen Izotzek esandakoa. 

 –Unaik dioena egia da. Arrantzale batzuen familiek behar dituzte aurrera egiteko eta gaizki 

pasatzen dute bi hilabete luzeko lan-garaian beraien laguntzarik gabe, bereziki etxean gizon gutxi 

direnetan. –Orosiok beste ikuspuntu bat eman zien.  



  

  

 –Zuek ez dakizue jauna nola jartzen den gizonek bidaliak izateko arazoak aipatzen dituztenean. 

Herri xeheaz eta biltzarraz kexatzen da. Ezin dute nahi dutena egin, nahi dutenean. 

        

 Han zeudenak egoera hobean ziren herritarrak ziren, artisau eta maila oneko langileak; baina 
batzarraren beharra defendatzen zuten eta herriaren eskubideen aldekoak ziren. Lagunak jauntxoen 
bihozgabekeriaz aritu ziren denbora batez. Gero, beraien kexak inork ez entzuteko, edateari eta solasgai 
alaiagoei ekin zieten. Izotzen agurra ere bazen, eta laster betiko zirika eta broma giroan aritu ziren, 
baita gustura egon ere. 
 Hegoaldera abiatu baino egun bat lehenago, Izotz arreba eta familia agurtzera joan zen. Une 
batean arrebak serioski hitz egin nahi zuela esan zion. Hura adierazi zion moduagatik zerbait larria 
gertatzen ari zen. Zuriñe, begietara begiratu gabe, marmarrean hasi zitzaion. 
 –Ixo, Ixotz, sentitzen dut... Badakit gustura zaudela Santurtzin... –Gizonak ia ez zion ongi aditu 
eta are gehiago kezkatu zen. Ia negarrari eman behar ziola zirudien. 
 –Xuriñe, lasai zaitez eta kontadazu garbi zer arazo duzun. 
 –Sentitzen dut berri txarrak ematea, baina... Orain arte ongi eta gustura bizi izan gara... Hala 
ere, zerbait larria gertatu zait eta beldur naiz ez ote dugun hemendik alde egin beharko. –Anaiak 
laztandu zion sorbalda, animatu eta lagundu nahian. 
 –Kontadazu beldurrik gabe. Norbaitek molestatu zaitu? Hori bada... 
 –Ez. Ez da hori. Atzo arratsaldean Simona, Zabala saltzaile ibiltariaren emaztea etorri zen nirekin 
jostera beti bezala. Bat-batean gauza larri bat kontatu zidan, istorio luze eta ikaragarri bat –emakume 
gazteak jarraitu zuen behar zuen ausardia berreskuratuta–. Herrian eragin handiko emakumeak nire 
kontra jartzen ari dira sorginkeriaz salatzeko. 
 –Horiek esamesak dira. Jendeari sendatzen laguntzeko edabeak, txaplatak eta botikak 
egiteagatik ezin dizute ezer leporatu. 
 –Ez da hori bakarrik. Esan zidanez dorretxeko anderea, Edelmira eta burdin merkatariaren 
emaztea, Goya, apezarekin batera herriko gizon garrantzitsuak eta jauna konbentzitzen ari dira, ni 
autoritate eta ohitura kristauen kontra gaizki esaka ari naizelako ideian. Zeharka jentil eta sorgin deitzen 
didate. 
 –Hori... Nork kontatu dizu? Zer testigantza dute horrelakoak esateko? 
 –Luxana, burdinolako nagusiaren emaztea gurera etortzen da. Nik uste nuen laguna zela eta 
konfiantzaz hitz egiten nuen gizon bortitzen aurka, jipoiak ematen eta gaizki esaka ibiltzen diren gizonen 
aurka. 
 –Bai, arrazoi duzu. Ez dago gaizki ikusia gizon boteretsu eta etxeko gizonen zabarkeria. 
Dorretxeko jauna eta herriko gizonik boteretsuenak aurka jarriz gero, bizitza gogortu eta jasanezina 
egiten ahal dizuete. Hala ere... 
 –Hala ere, zer? 
 –Ez dakigula seguru gauzak okertuko diren ala ez. Zuk egin ezazu ezjakinarena eta kontuz 
hemendik aurrera zer adierazten eta egiten duzun. Eraman ezazu bizitzarik errespetagarriena. Edonola 
ere ez etsi... 
 –Zer egingo dugu? 
 –Entzudazu. Denboraz ikusiko dugu zer gertatuko den. Bihar joango naiz udaldia egitera. Dena 
den, behar izanez gero hemendik joango ginateke beste leku batera gu guztiok, Albo, Muno, Arrosa eta 
bostok. Baina mesedez, lasai zaitez eta itxoin ezazu udaldia eta hilabete pare batean ea zer gertatuko 
den! –Gizonak sorbaldetatik heldu eta begietara begiratuta, lasaitzea erregutu egin zion. Arrebak, 
gutxienez ingurukoek maitasuna eta laguntza osoa eskainiko ziotela ikusita, gaia alboratzea erabaki 
zuen. Bere senera itzulita, irribarre eginez hitz egin zion anaiari. 
 –Arrazoi duzu. Agian ez da hainbesterako izango. Hala dio Albok ere. Eskerrik asko nire 
beldurrak entzuteagatik eta laguntzeko prest izateagatik. Zuk diozuna egingo dut. Joan zaitez lasai. –
Anaiari musu bat emanez agurtu zuen. 
 

 



  

  

Gani eta Harri Oarson. Harriren ibilerak 1025eko abuztua.   

 

 Oarsoko ostatuan gauzak ongi ibili ziren hainbat urtetan. Kostatik erromesak eta merkatariak 

joaten ziren hegoaldera eta Donejakuetik itzultzean iparraldera. Kostako bidea deitzen zioten ibilbide 

horri. Hala ere, azken urteetan jende gutxiago ibiltzen zen Oarsotik pasata. Harriri eta etxekoei zehazki 

ez zitzaien gaizki joan, beraiek eta beren ostatuak ospe ona baitzuten. Baina beste zazpi ostatuetako 

nagusi handiek erabaki zuten zer egiten ahal zen ikustea eta jendea handik bideratzea. Harriri proposatu 

zioten lan hori egitea. Harrik, orduko hogeita zazpi urteko eta sasoiko gizona zenez nonbait betiko 

bizitzaz aspertuta onartu zuen gonbitea. Bere anaiak, Botzo, Lau izeneko morroiaren laguntzaz egiten 

zuen lan astuna eta Gani eta Fania ahizpak gauza ziren bestelako lanak egiteko eta etxeko haurrak 

zaintzeko. Gina eta Mara sei eta bost urteko neskato politak ziren eta lagundu ere egiten zieten lan eta 

mandatu txikiekin. Beste haur bat izan zuten orduan hiru urtekoa zena, Eki. Bera zen besteek mimatzen 

zutena, etxeko errege eta jostailua. Fania eta Botzo ezkonduta zeuden baina ez zuten seme-alabarik. 

 Ostalariek Harri bidali zuten Gaskonia eta Akitaniara hango ostalariekin harremanak izateko eta 

erromesak Oarsora bideratzeko. Harri aurreko urtean, 1024. urteko udaberrian, Gaskonian zehar ibili 

zen ostalariekin hitz egiten, Hiruk bidaian lagunduta. Berarentzat haurtzaroa gogoratzeko modu bat 

izan zen hura. Mendialdeko jaioterriko herri euskaldunetatik nahiz lautadako erromanizatutako 

hirietatik pasa ziren jendearekin eta ostalariekin hitz egiteko. Hurrengo hilabeteetan jende gehiago pasa 

zen Oarsotik. 

 Arrakasta izan zutela ikusita, hurrengo urtean ostalariek Iruñera eta Gasteizera bidali zuten 

Harri. Izan ere, Antso erregek Donejakue Bidea izeneko barnealdeko ibilbidea bultzatu zuen 

erromesentzat, orduan seguruagoa zelakoan. Ibilbide berriak saihesten zuen kostaldeko bidea, eta 

baita Oria eta Gasteizetik egiten zena handik aurkitzen ziren biztanleak basatiagoak eta erasokorragoak 

omen zirelako. 

 Garazi-Orreaga-Iruñea edo Sonport-Jaka bideetatik Lizarra eta Naiarako ibilbidea seguruak 

zirela uste zuen Erregek. Ordura arte erregearen fundazioak edozein tokitan egiten baziren, handik 

aurrera bakarrik ibilbide ofizial berrian egiten hasi ziren. Elizaren berrantolaketarekin Erromako erritoa 

onartu zuen mezetarako; bisigotikoa edo hispanikoa utziz eta San Benitoren arauak sartu ziren 

komentuetan. Clunyko abadiaren eraginez ospitaleak, elizak eta monasterioak eraiki ziren Jaka eta 

Orreagako bideetatik. Antsoren diru emateak bide berriko herrietan Elizaren eraikinetan laguntzen 

zuen. Gainera, Donejakue bide berria ofiziala eginez, gaskoiekin eta frakoekin birpopulatu zituen hiriak, 

ondorioz ondasunak erakarriz. 

 Aurreko bidaian bezala Hiruren laguntzaz, Harrik hegoaldeko bideak jarraitu zituen ostalariekin 

hitz egiteko. Oria errekatik ez zuen arrakasta handirik lortu, hango herri txikietan ostatuetan baino, 

erromesak herritarren etxeetan geratzen baitziren. Zeuden ostatu txiki gutxitan edozein gauza eginen 

zuten erromes gehiago izateko, baina garbi ikusten zen handik gutxi egin ahal zutela. Nahiz eta 

Bidasoatik, Belate eta Iruñerako bidean arrakasta gehiago lortu zuten, Arakil eta Gasteizerako bideetan 

berriro zailtasunak aurkitu zituzten. Beren eginkizuna ahal zen neurrian eginda itzuli behar zuten berriro 

Oarsora. Hala ere, hain urrun joan ondoren Harrik Arabako hiribururaino heldu nahi zuen. 

 Gasteiz hiri handia zen. Arabako hiririk handienetik ere pasatzen ziren ordura arte erromesak 

Donejakue joan-etorrian. Muinoaren gainean gaztelu eta elizaren artean goiko plazan zegoen hiriko 

bizitzaren erdigunea. Inguruan merkatariek beren lanaren arabera antolatzen zituzten kaleak. Artileak, 

zapatari, larrugile, harategi, kanonista eta horrelako izenak zituzten kale haiek. Harri eta Hiru muinoaren 



  

  

magaleko plazako ostaturik onenean zeuden, hegoaldeko atariaren ondoan. Oria, Bidasoa, Iruñea, 

Arakil eta Zadorra bideetatik hilabete bat ia gelditu gabe aritu ondoren, gau pare bat egin zuten 

Armanderen ostatuan. Honekin mintzatu ziren ostatuen lan egoeraz eta Gasteizi buruz. Gizona ezkorra 

zen bidaiari kopuruari buruz eta baikor bere hiriaz. 

 –Badirudi bide honetatik bidaiari gutxiago pasatuko dela. Bide ofizialaren kontra egiteko 

aukerarik ez dago. Nik beste ostalariek baino zorte gehiago daukat. Herriko lekurik hoberenean nago: 

hegoaldeko plazako lekurik onenean. Aurrera egingo dugu. Bestela gertatuko zaie beste ostalariei. 

 –Orduan ez duzu erremediorik ikusten? –Harrik bazekien informazio gehiago edo zerbait 

gordetzen zuela. 

 –Momentuz ez. Beste kontu bat da hiria oso ongi kokatuta dagoela eta lautada guzti honetako 

erdigunean. Lur aberatsak dira hauek eta bideagatik ez bada ere, hiri komertziala izango da Gasteiz. 

 

 Gasteizko beste ostalariek ez zuten ezer berezirik esan. Edonola ere, Harrik Donejakue bidetik 

jarraitu nahi zuen. Bazuen Burgosera joateko gogoa. Bi erromesi mezu bana eman zien etxekoak ez 

kezkatzeko. Goizean Gasteizko hegoaldeko atariaren inguruan ibili ziren bidelagunak bilatzen. Jende 

gehiena inguruko herrietara zihoan eta bakarrik hiru merkatari beren mandoekin topatu zituzten 

Mirandara joateko asmoa zutenak. Hala ere, beste batzuek lagundu zieten hasierako milietan beren 

herrietara heldu artean. Handik aurrera bakarrik ibili ziren bostak eta Zadorra erreka jarraitu zuten. Goiz 

erdian zubiaren bestaldean ikusten zen Langrares herria pasatu eta gero, baso batzuen artean ibiltzen 

ari zirelarik, bost gizon atera zitzaizkien bidera. Nahiz eta leku desberdinetatik inguratuta aurkitu, ez 

zuten sinistu lapurtu nahi zituztela, baina armekin eta arkuekin apuntatu zituztenean ez zuten 

zalantzarik izan. 

 Merkatariei mandoak, dirua, arropa gehiena eta salgaiak kendu zizkieten eta joaten utzi zieten. 

Hiru eta Harriri zeuzkaten gauzak kendu ondoren besteei bezala egin behar zietenean, bakean joaten 

uztea alegia, haietako buruzagia izango zenak bestelako iritzia izan zuen eta eskuak atzean lotu ondoren 

haiekin eraman zituzten bidetik aparteko leku batera. Bi ostalariak harritu ziren jokaera harengatik, 

gauza gehiagorik ez zutelako, baina ez ziren gehiegi larritu, gaiztakeriaz jokatzen ez zutelako. Laster 

konturatuko ziren ezin zietela gehiago atera eta merkatariekin egin zuten bezala egingo zuten beraiekin 

ere. Informazioren bat atera nahiko zieten eta kito. Baina, ordu erdi batean mendebaldera jo ondoren 

lurrean luze zegoen enbor handi baten gainean eserarazi zituzten. Lapurren nagusiak galdetu zion 

Harriri. 

 –Zu ostalaria baino gehiago zara. Urreak erakusten du aberatsa zarela. –Harriri bidean kendu 

zioten urrezko dominaz ari zen, merkatari batek dirurik ezean egonaldi luze baten ordainez eman ziona. 

Harrik konbentzitzea zaila zela jakinda ere, pentsatu zuen gutxitu behar zuela aberatsa zelako ustea eta 

egia kontatzea erabaki zuen. 

 –Barkatu jauna, baina urrezko domina honek erakusten duena da behin merkatari batek ez 

zuela zerekin ordaindu eta egonaldi luzea horrekin ordaindu zigula. Urre bitxi hori da gure etxean 

bakarra, emaztearen eraztuna eta belarritako txikiak aparte. Gure aberastasuna gure ostatua da, 

bizitzeko behar duguna. Ez pentsa beraz ni aberatsa naizenik. 

 –Ez deitu jauna, ez bainaiz noblea. Esadazu Aizkolari. 

 –Ba, Aizkolari, ez naiz aberatsa eta ez duzu nigatik ezer lortuko. 

 –Hori ikusiko dugu. Badira txiroaren papera egiten duten aberatsak. Niri iruditzen zait ez zarela 

ostalari arrunta. –Harrik begiratu zion ongi gizonari. Beste lapurrek, nekazari, abeltzain edo ikazkin 

itxura zuten. Honek jantzi erabiliak eta zikinak zituen besteek bezala. Bere armak ehiztarienak ziren eta 

aizto handi samarra zuen. Begiradak argia zela erakusten zuen, ordea. 



  

  

 –Agian ez naiz ostalari arrunta izango, baina ez aberatsa izateagatik. Lan gogorra egiten egun 

osoan aritu ondoren, bezeroekin hitz egiten geratzea gustatzen zait eta monjeen eta bertze jakintsuen 

gauzez interesa dut. Hortik aberatsa izatera ez naiz iritsi. 

 –Harri... Izen hori entzun diot zure morroiari, ez al da? –erantzun faltan jarraitu zuen Hiruri 

zuzenduz–. Zuen ostatura erreskatearen bila joango zara. Oarsoarrak bazarete lau egunetan han izan, 

bederatzigarrenean itzuli eta hemen izango zara bostehun dirhameko erreskatearekin. Ez kontatu 

inongo jauntxo bati lapurreta. Gu begira egongo gara. Bakarrik itzuli behar duzu. Nagusiaren bizia zure 

esku dago. –Harriri paper zikin eta txiki batean diru eskaera eta bere bizitza salbatzeko erregua 

idaztarazi zioten. Hiru, soketatik askatu eta zakuto, janari gutxi eta ur-zahatoarekin bidali zuten bidera. 

Gazteak atzera begiratu zuen Harriri zerbait errateko.     

–Harri, itzuliko naiz. Nola edo hala etxeko eta bertze ostalarien laguntzaz lortuko ditugu bostehun 

dirham. –Harrik ezin zuen guzti hura onartu eta sentitzen zuena edierazi zion lapurrari. 

 –Aizkolari, ez dakit bostehun zilarrezko bilduko duten. Dirutza hori artisau on batek hiru edo 

lau urtean pilatzen duena da. Baserri on baten lur, etxe eta animalien balioa. 

 

 Hurrengo egunetan Harrik lapurren ibilerak jarraitu zituen. Handik hurbileko kobazulo batean 

bizi ziren, ondoan bidea zaintzeko begiratoki ona zuena. Lapurrak adin guztietako hamar bat gizon ziren. 

Pobreak eta ematen zuen lautadako arabarrak zirela. Solasengatik jakin zuen zein urte txarra izan zen 

eta zein txarto pasa zuten. Harrik bazekien hegoaldeko zereal lurretan ez zuela euririk egin eta uzta 

txarrak jasotzen ari zirela. Aurreko urtea ere txarra izan zenez nekazariek eta abeltzainek gaizki pasatuko 

zuten familiak aurrera eramateko eta zergak ordaintzeko. Dena den, ez zuen espero ikusi eta entzun 

zuena. 

 Lapurrek, bidetik ibiltzen ziren bidaiari babesgabeei kentzen zieten zeukaten guztia. Talde 

handi eta babestuei uzten zieten pasatzen. Talde gehienek gerlari batzuk eramaten zituzten eta ez ziren 

arriskatzen. Noizean behin, baina normalean ez egunero, babesgabeko merkatari talde txikiei kentzen 

zizkieten salgaiak edota dirua. Diru harekin laguntzen zieten beren familiei jaten ematen. Hirugarren 

egunean, Harrik buruzagiarekin konfiantza hartuta galdetu egin zion. 

 –Estebe, zer egingo duzue nire erreskatea jaso ondoren. Nik badakit nondik ibiltzen zareten. –

Estebek ez zekien bere izena entzun zuenik eta uneko sorpresa pasa zuenean erantzun zion. 

 –Beste leku batera mugituko gara. Hau bezalako ehunka leku daude –Harrik jarraitu zuen 

benetan interesa zitzaiona galdetzen. 

 –Zergatik jarri zarete lapurtzen? Ez al duzue animalia basatiak bezala harrapatuak izateko 

beldurrik? Luzarora jakinen dute zuek nortzuk eta nongoak zareten. –Estebek hura espero izan balu 

bezala, lasai erantzun zion. Egun haietan gizon ona iruditu zitzaion ostalaria eta egoeraz damutzen hasia 

zen. 

 –Entzun duzu. Gure familiak gosez hiltzen ari dira. Jauntxoek dugun apurra kentzen digute eta 

lapurretak egitea besterik ez zaigu geratzen. Sentitzen dut zuri bahiketa egin izana, baina nik ez dut 

aukerarik. Ziur aski basapiztiak bezala hilko gaituztela, baina ahal bada gure familiak, haurrak eta 

emazteak ez dira gosez hilko. Oiloak aspaldian jan genituen. Zizareak, hosto berdeak eta kimuak jan 

ditugu. Ardiei belar eskasa kentzea falta zaigu. 

 –Bai, tristea izan behar da haurrak hiltzen ikustea –aipatu zuen Harrik. Eztebek baieztatu zuen 

buruarekin. Begiradak horrelako kasuak ikusi zituela adierazten zuen. 

 

 Beste bi egun pasa ziren. Bitartean lapurreta gehiago egin zuten gixajo haiek. Beste bi bidaiari, 

Gasteizko merkatariak zirenak bahitu zituzten erreskatea lortzeko. Eguna, ezkutatzen, zain egoten eta 



  

  

leku batetik bestera ibiltzen pasatzen zuten, goialdeetan zituzten begiraleen informazioaren arabarera. 

Egun osoan ibili ondoren, leku seguru batean, gehienetan kobazuloetan, gizonak erlaxatzen ziren eta 

Harrik aukera izaten zuen Esteberekin mintzatzeko zerbait afaldu ondoren. Dena den, lapurren burua 

izaten zen maiz urruneko lekuei buruz ostalariari galdetzen ziona. Horrela bisitatu ez zituen lekuez gain, 

bestelako informazioak jaso eta elkar ezagutu zuten.  

 –Harri, nolakoa da Oarsoko bizitza? 

 –Ez dakit zer kontatu. Baina esango nuke herri handia dela, ia hiria. Ez Lapurdum edo baiona 

bezain handia, baina bertakoak zortziehun bat biztanle izango gara. Ostalariok atseden-tokia 

eskaintzeaz aparte, bidaiari, erromes eta merkatariei ematen diegu jaten. Gure zortzi ostatuetan eta 

zenbait etxetan ia laurehun bisitari gehiago izaten dugu batzuetan..., gutxiago azken aldian, erromesek 

barneko bidea hartzen dutelako. Baina zuk ez duzu ostalarion bizitza ezagutu nahi, batzuk ezagutu 

dituzu inguru hauetakoak –gizonak adierazi zuen bere jakin-mina zein zen. 

 –Oarso kostan dagoela uste dut. Nik ez dut itsasoa inoiz ikusi… –Harri kontatzen hasi zen. 

 –Itsasoa deskribatzea oso zaila da. Urez egindako lautada handi bat da. Eguraldiaren arabera 

aldatzen den mundua. Urdin, lasaia eta atsegina udako eguraldi onarekin eta iluna eta gerran dagoela 

dirudiena haize eta ekaitza denean. Baina zuk Zadorra aldeko urtegi txikaiak ezagutuko dituzu. Itsasoa 

mugagabea da. Ez dakit zer gehiago erran... 

 –Beste batzuek kontatu didate antzeko zerbait eta ezin dut imajinatu. Hala ere, benetan jakin 

nahi dudana jendearen bizitza nolakoa den. 

 –Gure hiria itsasadar txiki batean dago, harresiz inguratuta, Gasteizen ikusten den bezala, eta 

kaietan merkataritzarako itsasontziak, arrantzaleen belauntziak eta txalupak gordetzen dira itsasoaren 

indarretik. Biztanle gehienak nekazariak eta abeltzainak dira, baina badira merkatariak, artisauak eta 

errementariak. Kanpoan bizi dira ikazkinak eta olagizonak, mendialdean. Gure ostatua ere harresietatik 

kanpo dago. 

 –Egia al da zuen mendiak beti berde daudela? –Solasaren momentu hartan bai Estebe, baita 

beste batzuk ere adi-adi zeuden. 

 –Han euri asko egiten du eta leku menditsua da. Ez dira zereal lur onak. Mendian basoak ditugu 

eta belardiak ardi eta behientzat. 

 –Entzun dut franko asko bizi dela, hemengo hiri berrietan bezala –esan zuen adinez zaharrena 

izango zenak. 

 –Kanpotar asko etorri da gure herrira azken urteetan. Merkatari eta artisau gehienak 

iparraldetik etorri ziren. Baina denak ez dira frankoak, gehienak gaskoiak dira, baskoi erromantzedunak, 

baina ez dira hain desberdinak. Ni neu gaskoia naiz, Bigorrako Arrosekoa, nahiz eta Pirinio iparralde 

hurbilean oraindik ere baskoieraz egiten dugun. 

 

 Bi gizonen mintza, denen arteko solasaldi bihurtu zen eta Harrik aukera izan zuen Arabako 

lautadetako herrietako bizitzaz galdetzeko eta jende haiek gehiago ezagutzeko. Estebek berak azaldu 

zion Harriri nolako bizitza egiten zuten, lehen behintzat, lehorraldia eta uzta txarrak izan baino lehen.  

 –Bideko herriak aparte, herri txikietan betiko nekazaritza izan da nagusi. Etxe guztietan gari, 

garagar, olo eta zekaletik bizi izan gara. Laguntzeko, dilista, txitxirio eta barazkiak lantzen ditugu. Artalde 

txikiak, zerri, behi, oilo eta untxi batzuekin osatzen dugu gure elikadura. Baina zerealak saltzetik 

ateratzen dugu tresnak eta bestelako beharretarako, baita zergetarako. Baina gure aitona-amonen 

garaitik gauzak aldatu dira... –Beti haserre itxura zuen gizon hortzik gabe batek errematatu zuen 

 –Orain jauntxoek lurrak kendu dizkigute eta nagusiak izatetik morroi bihurtu gara. Uzta eta 

kume erdiak eramaten zituzten, baina orain uzta txarrak izanda, ez dira erdiarekin konformatzen eta 



  

  

dena eramaten dute, zor diegula esanez eta gu jatekorik gabe utzita –Estebek jarraitu zuen 

kontaketarekin. 

 –Hori da gure patua. Jauntxoek ez dute ezer egiten, ehizan eta armekin jolastea ez bada; eta 

lapurtu dizkiguten lurrengatik, ez dira jasotako erdiarekin konformatzen, uzta onenetako garaiko 

kopuruak nahi dituzte, orain jasotzen dugun guztia. 

 

 Arabako hego-mendebaldean, beste leku askotan bezala, azken hilabetean izua zabaldu zen 

bide haien inguruan eta bidaiariak ez ziren pasatzen, talde handi eta babestuetan ez bazen. Gasteizen, 

Munio Gonzalez Arabako kondeak alarma zabaldu zuen eta inguruko jaun eta alkaideei lapurrak 

harrapatzeko agindua bidali zien. Argantzuneko gazteluan alkaidea inguruko herri batzuetako hamar 

bat jauntxorekin elkartu zen. Semeno Enekones alkaideak bazekien lapurrak nekazari gosetu batzuk 

baino ez zirela eta jauntxoak betiko zergak eta emankizunak jasotzeagatik, neurri batean egoeraren 

errudunak zirela. Horregatik ezin izan zion eutsi zirikatzeari. Hala ere, beste erremediorik ez zuen eta 

lapur-ehiza antolatzeari ekin behar zion. 

 –Jaunak, zuen herrietako lapur bihurtutako nekazariak harrapatu behar izango ditugu. Ba al 

duzue arazorik etzi ehizaldiari hasiera emateko? –Langrareseko jaunak erantzun zion. Bera zen 

zaharrena eta ospetsuena eta ez zion kasurik egin nahi izan zeharka adierazitako kritikari, baina mindu 

zen. 

 –Tenente jauna, bihar bidaliko ditugu gizonak, etzi lapurrak zuen eskuetan uzteko. Gure 

nekazarien egoera ez da zure menpekoak izan diren uhartearrena baino larriagoa. Entzun dut Argaren 

goi arroetan ere lapurrak daudela. –Tenente gazteak onartu zuen kritika, egia zelako. Nahiz eta urte 

batzuk pasatu, berak ere bazuen hango nekazari gizajok pobretzean erruaren parte. 

 –Barkatu jaunok. Egia da denoi tokatu zaigula nekazariak estutzea eta ez dut eskubiderik zuei 

leporatzeko. Pasa gaitezen lapur-ehiza antolatzera denbora galdu gabe. 

 

 Denbora galdu gabe harrapaketaren bateratzea prestatu zuten. Hala ere, zerbitzari eta morroi 

batzuen bidez lapurrak jakinaren gainean izan ziren eta denbora izan zuten zerbait antolatzeko. Harrik, 

Estebek bezain laster jakin zuen dena. Egun haietan lapurren buruzagiaren ia lagun bihurtu zen. Ihes 

egingo ez zuela hitz emanda, handik aurrera eskuak libre utzi zizkioten. Nahi gabe ere, kezkatuta zegoen 

gizajo haiengatik. 

 –Estebe, zer egin behar duzue? Lehen edo berandu harrapatuko zaituztete. –Estebek 

pentsatua zuen eta ez zuen egin nahi zuena isilik gorde. 

 –Saiatuko gara beste mendi batzuetara ihes egiten. Badakit gutako batzuk harrapatuko 

dituztela, baina behintzat lortu dugu gure jendea gosez ez hiltzea. Saiatuko gara mugako herrietara 

joaten. Leku haietan ez dute galdetzen zer bizimodu eduki duzun. Mugako gerlari sufritu bezala egingo 

dugu aurrera. 

 

 Lapur gehienek lortu zuten segadatik libratzea. Ia eskapatu zirenean alkaidearen patruila 

batekin topo egin zutenean haietako bi zauritu eta eraman zituzten Gasteizen epaitzeko eta zigortzeko. 

Besteek hegoaldera jarraitu zuten lapurreta garaiari bukaera emanez. Lurralde haietatik joan baino 

lehen Estebek Harrirekin hitz egin zuen. 

 –Sentitzen dut zu horrela tratatu izana, etsai bati bezala. –Harri, lagunkoi mintzatu zitzaion 

besteari. 

 –Nire kasua aparte utzita, ulertzen dut bertze erremediorik izan ez duzuela. Espero dut ongi 

joango zaizuela. Zer egingo duzue nirekin? 



  

  

 –Jadanik gizon askea zara. Zer egin behar duzu? Zure laguntzailearen esperoan jarraitu behar 

duzu Donejakuera? 

 –Ez. Nahikoa ikusi dut. Ez nuen uste herritarren egoera hain larria zenik. Iruñea aldean ere gaizki 

zeuden, baina iparraldean ez da hain urte txarra izan. Aurtengo bideak zenbait astez ez dira oso 

aproposak izango ibiltzeko. –Biek besarkada handia eman zioten elkarri eta nor bere aldetik urrutiratu 

zen. 

 

 Bide nagusira itzuli zenean, Harrik topatu zuen lehenengo pertsonari galdetu zion zein bide zen 

hura. Argantzun herriaren ondoan zegoela jakin zuen. Gaztelura abiatu zen tenenteari bere egoera eta 

gertatua azaltzeko. Honek aurreko egunean bidelapurren harrapatze-ehiza antolatu zuenez, jakinaren 

gainean zegoen eta espero zuen haietako batzuk atxilotzeko pistaren bat izatea. Bertzetik, bi egun 

lehenago Hiru mutila eta Oarsoko ostalari gazte bat geldiarazi zituzten bahiketa baten ordaintzaileak 

zirela segurtatu arte. 

 

 Argantzungo tenenteak, Semeno Enekonesek, lapurrengandik eskapatutako bidaiariak bilatu 

zituen. Haietako batek berarekin hitz egin nahi zuela jakitean saloira eramateko agindu zion guardiako 

buruari. Bahituak bere burua Oarsoko ostalariaz gainera, Arroseko Harri bezala aurkeztu zuenean 

interes gehiago izan zuen tenenteak eta horrela erakutsi zuen lehen galderarekin. 

 

 –Arrosekoa zarela erran duzu. Bigorrako konderrian dago erreka eta herri hori. Nola daude 

gauzak inguru hartan? Gaskoniako dukeak bakean mantentzen al du lurralde osoa? 

 –Jauna, ez naiz hara itzuli eta anaia txikia duela zazpi urte etorri zen handik Oarsora. Sentitzen 

dut erantzun zuzenik eman ahal ez izatea... –Harri jaioterri eta inguruko lurren berriak gogoratzen ari 

zelarik moztu egin zion tenenteak. 

 –Ez da ezer garrantzizkorik. Duela bost urte Bigorra, kominge eta Konserasen ibili nintzen eta 

jakin nahi nuen Gaskoniako dukeak lur haiek bakean dituen. Asko kostatu zen baketzea. –Ezaxola eginda 

ere, Harrik pentsatu zuen tenenteak berari buruzkoa egiaztatu nahi zuela. 

 –Ez naiz handik ibili, baina gure ostatutik pasatzen dira hango gaskoiak. Handik etorritako 

bidaiariek hala diote. Antso, gure erregek Gaskoniako dukeari lurrak berreskuratzen lagundu zionetik 

Tolosako kondea ez da Gaskonian sartzen. 

 –Ongi da. Gustatzen zait hango kontuen berri izatea. Hala ere, esan didatenez bidelapurrek 

bahituta izan zara eta ihes egitea lortu duzu. 

 –Ez dut ihes egin. Lapurrak dira ihes egin dutenak inguratuta sentitu direnean. Ni bertzerik gabe 

utzi naute. Hona etorri naiz etxera itzultzeko laguntza eskatzeko. Lapurrez erran behar dizut menditik 

barreiatu direla. 

 Semeno Enekones tenenteak Harriri gehiago galdetu zion lapurren arteko egonaldiaz eta honek 

pasatutako guztia kontatu zion, nortzuk ziren eta nongoak oso garbi adierazi gabe. Tenenteak lasaitu 

zuen gizona, estutuko ez zuela erran zionean. 

 –Maese Harri, ez dizut gehiago galdetuko. Badakit lapurretak egin dituztela gosetutako 

etxekoei jaten emateko. Auzi hori aparte utzita erran behar dizut zure zerbitzaria eta Oarsoko bertze 

ostalari bat Langraresen daudela zure zain. Badirudi diru gehiena lortu zutela eta horrekin zu askatzea 

espero zuten. Lagun onak dituzu maese Harri. Nahi baduzu Langraresera lagunduko zaitut haiekin 

elkartzeko. 

 –Jauna, eskertuko dizut... Uste baino nekatuago nago. 

 



  

  

 Harri, laguna eta Hirurekin elkartu zen Langrareseko ostatuan. Laguna, Santeseko Henri zen, 

ostalaria eta laguna. Harrik bukatutzat eman zuen erromesaldia eta itzuli ziren Oarsora. Denak poztu 

ziren abentura hartatik Harri onik ateratzeagatik. Honek eskerrak eman zizkien bere erreskatea bildu 

zutenei eta dirua itzuli zien. Hala ere, Harrik eta Ganik garbi zuten herri hartan beren seme-alabek ez 

zutela etorkizunik. Denbora gehiago pasa gabe bertze bizitoki baten bila ibili behar izango zuten. Hala 

egingo zuten bertze ostalari batzuek ere, Harrik bidaian jakin zuena kontatu ondoren. Donejakuerako 

kostaldeko bidea bazter geldituko zen, aurrerantzean, poliki, handik erromes gutxiago pasatuko 

baitzen. 

 

 1022an Antso VI.a Gillermo dukeak Bidasoatik Aturri gaineko jurisdikzioa aldatu eta Lapurdiko 

Lurra izena eman zion, Antso III.a Nagusia Baskoniako Erregearen esku geratuz. 1023an Antso Nagusiak 

bizkonderri bilakatu zuen, Lupo Santxo bizkonde izendatuz. Lurraldeak Lapurdi gehiena hartzen zuen 

eta barnealdeko bertze lur batzuk Bidasoatik iparraldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Senbeno. Arabako herrietako bizitza 

         

 Gasteizen, defentsarako harresi on eta altuaz gainera hiri guztietan bezala gotorlekuaren erdian 
gaztelua zegoen. Arabako kondeak, Munio Gonzalezek, abegi ona egin zion kapitain berriari, 
Argantzunen denbora laburrez tenente izandakoari. Enekotar bat izango zuen ondoan handik aurrera, 
gerlarien buru ona zena gainera. Zaldunez arduratuko zenez beraren ehiza-kapitaina ere izango zen. 
Senbeno Enekones, andere Santxa, Eneko, Uxue, Garzia eta Grazi seme-alabei bizitoki ona eman zieten: 
hiru logelaz aparte, egongela eta zerbitzarientzako bi gelatxo, kondearen gelen ondoan, horrela hurbil 
sentituko zirelako. Senbenoren eginkizuna tenentziako zaldun taldeak prest izatea zen. Arma praktikez 
gain, lau soldaduren laguntzaz noizean behin ibilaldiak egin behar zituen kondearen menpeko 
tenentzietara. Normalean Gasteiztik Ebro aldera egiten zuen itzulia hamar egunean behin gutxi gora-
behera. Tenentzia handi bakoitzean gaua eta goiza ematen zituen dena ongi zegoela egiaztatzeko. Bost 
bat egun ematen zuen itzulian bertzeak bertze Argantzun, Miranda, Haro, San Vicente, eta Urizaharretik 
pasatzen baitzen. Bertze kapitainek konderriko bertze ibilbide desberdin batzuk egiten zituzten. 
Nolanahi ere, Senbenori gustatzen zitzaiona Gasteizetik hurbil etxera heldu baino lehen Mendiola 
herrian geratzea zen. Bidaiariak hartzen zituzten leku batean etxera heldu baino lehen garbiketak egiten 
zituen. Etxebilduaren sarreran Nazar nagusi zaharrarekin hizketan geratzen zen askan, gainetiko 
garbiketa eginda, ardo pote bat hartzen zuten bitartean. Gizonari hizketan egitea eta Senbenoren 
galderak erantzutea gustatzen zitzaion. 
 –Nazar, Gasteiz inguruko bertze herrietatik joaten dira hirira, bizitza hobe baten bila. Zergatik 
ez duzue Mendiolan egiten? Hemengo jendea gelditzen da. hobeki bizi da? –Gizonak irribarre egin zuen 
arrazoinamendu hura deuseztatuz. Konfiantzaz hitz egiten zuen baita nobleekin ere, pertsonaren 
arabera. 
 –Begira jauntxo hori, nekazariok bizitza gogorra dugu, baina hirian ez da askatasunetik bizitzen. 
Behar dutenak joaten dira baina esklaboen lana egin behar dute bizitzeko, morroi eta neskame bazala 
gehienetan. 
 –Egia izango da, baina inguruko herrietako gazteak hirira joaten dira. 
 –Nola ez! Hala ere, ez dira joaten nahi dutelako, beste erremediorik ez dutelako baizik. Herri 
hauetan ez dago lekurik hainbeste seme-alabarentzat. Premuez gain aski da ezkongabe gutxi batzuen 
laguntzarekin aurrera egiteko. Seme-alaba gehienek kanpoan bilatu behar dute bizimodua. Hori jakin 
behar zenuen, leku guztietan berdintsu ibiltzen direlako. 
 –Badakit. Edonola ere, gazteak pozik joaten dira hirietara edo urruneko herrietara. 
 –Bai horixe! Gazte-inozoak dira eta abentura eta bizitza berria bilatzen dute. 
 –Ez didazu erantzun zergatik geratzen zareten Mendiolan! 
 –Ikusten duzu: mendia eta burdinolak ditugu. 
 –Egia da, baina ez dut ulertzen mendian eta oletan gazte batzuk geratzeagatik nola lortu 
duzuen herria handitzea eta ongi bizitzea. –Gizona altxatu zen eta sorbaldan kolpetxo batzuk eman 
zizkion azken hitzekin batera. Etxe barnera eginkizun batera joan baino lehen azalpena bukatu zuen... 
 –Betiko bizibide tradizionalez gain, oletan burdina lantzen dugu, goldeen burdinekin lur berriak 
garbitu ditugu, artaldeak ugaritu dira eta baditugu artisauak eta merkatariak gure herrian. Hiriko bizitza 
gurean ere zabaldu dugu. Ez dugu jaun baten zapalkuntza jasan behar. Aski dugu golde batzuen truke, 
Elizaren eta Donemiliagaren babesarekin. Batzarrak gidatzen du gure bizitza eta gehienetan ongi 
konpontzen gara gure artean behar den errespetua gordez. –Senbenok pentsatu zuen herri hura 
benetako hiribildua zela: txikia, baina hiriko eta herriko gauzarik onenak biltzen zituena. 
 

  



  

  

1025. Erresumaren egoera.    

 

 1025ean Antso Gartzes III.ak hogeita hamahiru urte zituen eta Gartzia printzeak hamahiru. 

Naiaran gortea izaten zen eta Fortun Santxez erregearen esne-anaia eta printzearen aitabitxia zen. 

Horregatik Bonopatre edo Aitano deitzen zioten. Erregea leku askotan ibili zen urte haietan beharrak 

eskatuta, Fortunek haren ordez gobernatzen zuen bitartean. 

 Naiaran eta inguru zabal batean udaberri hura ez zen oso oparoa izan. Euriak eskasak izan ziren 

negu gogor eta lehor baten ondoren. Nekazariak kezkatuta zeuden eta jaunek zergak jasotzeko arazoak 

aurreikusten zituzten. Lehortea, leku guztietan izan arren, Gaztela erdialdean, eta Ebro bailaran 

handiagoa zenez, zereal lur hoberenetan, Antso Gartzes erregeak zerealak bertze lurralde batzuetan 

bilatzera abiatu zen. Bidalitako mezulariek errana zuten Gaskonia, Akitania, Ebro bokalean eta 

Proventzan euria egin zuela eta uzta onak izan zituztela. Horregatik urte hartan udako kanpainan 

mugetan defentsa indarrak segurtatzeaz gain, merkatari batzuen laguntzaz, gurdi garraio handi bat 

antolatzea erabaki zuen. Hala ere, lehenagotik ere maiatzaren erdian Erregek bazuen bertze eginkizun 

bat, hilabete oso bat eskatu behar ziona. Iruñeko Elizbarrutian aldaketak egin behar zituen. Azken 

hamarkadetan Iruñeko errege-familia eta gortea Naiaran antolatu zutenetik Iruñea alde askotatik 

abandonatuta geratu zen. Iruñeko jauregia eta Eliza berrantolatu eta berrezarri behar zituzten. Egun 

berezi batean handikiro ospatuko zuten. 

 X. mendearen bukaeratik, musulmanek kanpaina desberdinetan Iruñerriko lurretan suntsiketak 

eta harrapaketak egin zituztenetik, hogeta hamar bat urtez, elizbarrutiaren antolamendua deseginda 

eta menpeko barrutiaren lur-ondasunak galdu egin ziren. Abd al-Rhaman III.aren eta Almanzorren 

razziek desegin zutena konpondu nahi zuten. Ekonomikoki poliki berpiztu zen lurraldea, baina 

antolamendu aldetik Erregeren esku zuzena beharrezkoa zen noble batzuk jabetu baitziren beraienak 

ez ziren lurrez. Apezpikua eta bere kuria Deio eta Monjardinera erretiratu ziren. Lurrak eta eraikinak 

herritarrek eta bereziki jauntxoek bereganatu zituzten. Sisebuto apezpikuaren ondoren, 1005ean 

Erregek, Eximinus Leireko abadea zena izendatu zuen apezpiku. Ondorengoa Garzia izan zen, baina 

1021ean hil zenean, Erregek Santxo izendatu zuen Iruñeko apezpiku, aurrekoen kasuetan bezala 

Leireko abadea zena. 

 Antso erregeak, urte bat lehenago, 1024an Iruñeko Eliza antolatzen hasi zen, baina maiatzaren 

bukaeran behin lurrak eta eraikinak berreskuratuko zituela egiaztatuta, Pribilegioak berrezarri nahi 

zizkion Elizari zeremonia handi batean. 1025eko udan, Iruñean elkartuko zen Gortea, erresumako 

apezpiku guztiek Elizaren berrantolaketa erabakitzeko. Santxo Iruñeko apezpikuaz gainera Aragoiko 

Mencio, Naiarako Benignus, Arabako Mumo eta Okako Julian apezpikuek goratuko zuten erresumako 

Elizbarruti nagusia. Aspaldiko Pribilegioa ere berrezarriko zuen Antso Gartzes erregeak: Erregek Iruñea 

inguruko lurrengatik jasotzen zuen hamarrenetatik herena Iruñeko Elizbarrutiari emango zion handik 

aurrera. 

 Hartu behar zuten bertze erabaki bat meza-erritoaren erreforma zen. Erromako erritoa ofizialki 

ezarriko zuten Peñako Donibane-San Juan monasterioan ordura arte bisigotiko edo mozarabiar deitua. 

Edonola ere, Donejakue bidea ofiziala egitearekin batera hainbat elizatan egina zuten aldaketa. 

Benitoren erregela, Cluny-k zabaldu nahi zuena poliki-poliki ezarriko zuten monasterioetan eta errito 

mozarabe edo bisigotikotik erromatarrenera pasa, monasterio nagusietan eta eliza-katedral guztietan. 

Hala ere, prozesua poliki joango zen eta Peñako monasterioa ofizialki lehenengo monasterioa izango 

zen Baskonian eta penintsulako mendebaldeko erresuma eta konderrietan. Ordura arte errito berria 



  

  

Kataluñako monasterio beneditar batzuetan ezarri zuten. Peñako Donibanen elkartuko ziren 

Baskoniako Antso Gartzes, Antso Gillermo Gaskoniako dukea eta Barzelonako Berenger Ramon I. 

abuztuaren hamarrean, errito aldaketa handikiro ospatzeko. 

 

 Errito aldaketa eta Elizaren antolaketa berria urte batzuk lehenago abiatu zen, 1018an Antso 

Gartzes Iruñeko erregeak Roda konkistatu zuenetik. Erregek, Pallars, Urgel, Cerdaña eta Bartzelonako 

konderriekin izan zuen harremana. Kataluñako konderrietan eta baita Foix, Konserans, Lau bailara eta 

Komingeko Pirinio iparraldeko konderrietan aspaldian ezarria zuten errito erromatarra. Urte haietan 

Erregeren interesak bere erresumako ekialdean zentratu ziren eta Oliba, Ripolleko abadearen bidez 

Odilon Cluny-ko abadearekin izan zuen harreman estua. Izan ere, Barzelonako kondeekin lehenago izan 

zituen harremanak Antso Gartzes erregeak.  

 

 

1025eko udaberria Baskoniako hegoaldeko mugetan.   

 

 1025ean Errege ospakizun haietan, Iruñera, Jaka aldera eta Gaskonia bidera joan zenean, 

mugaren defentsa eta agintea Fortun Santxezen esku geratu zen. Bere titulua Naiarako jauna zen, baina 

tenentziarik garrantzitsuenaren burutza izateaz gain, erresumako Alfereza zen, hau da ejertzitoko buru 

nagusia eta Erregeren eskuin eskua. Ez ziren lan horietan bere titulu eta eginkizunak bukatzen, hala ere. 

Eneko eta Aznar anaiek laguntzen zioten egin beharreko lan gehiagotan. 

 Fortun jaio zenean bere aitona Atareseko jauna izandakoa orduko Alfereza zen eta aita errege-

jauregiko maiordomoa edo maestresala. Horregatik Antso Gartzes eta Fortun Santxez txiki-txikiak 

zirenean esne-anaiak izan ziren inude berak titia eman baitzien, euskalduna gainera. Fortun eta Antso 

Gartzes elkarrekin hazi eta hezi ziren eta txikitan gutxitan egon ziren bata bertzearengandik urrun. Une 

hartan Antso joanda, aginte lanez aparte, gustura egiten zuen lana Aitanorena zen. Hau da, Gartzia 

oinordekoaren aitapontekoa ere bazen. Bonopatre deitzen zioten erdaldunenek. 

 Udaberri egun loriatsu batean, Fortun Santxezek, Gartzia gaztetxoa eraman zuen zamalkatzera 

hamar bat gerlarirekin. Goizean Naiara utzi zutenetik hego-ekialdeko bidetik hartu zuten Iregua eta Leza 

bailaretara heltzeko. Tarteka arrapaladan zebiltzan, bidean jenderik ez zenean; tarteka trostan, herri, 

soro eta laboreen inguruetan jendea topatzen ahal zutenean. Egun eguzkitsuak zuhaitzen eta 

landarediaren berde berriak nabarmentzen zituen lur ilun eta emankorretan. 

 Gartziak aitaren antza zuen. Mutil indartsu eta ederra zen. Asko gustatzen zitzaion ibilaldi 

azkarrak egitea. Zalditan ibiltzea eta armetan trebatzea ziren bere gustuko ekintzak. Latina ikasten 

aritzea, ordea, ez zitzaion gustatzen, ezta kontuak egiten ibiltzea ere. Hamahiru urterekin gustura 

ibiltzen zen bere adinekoekin jolasetan eta jende nagusiarekin tratu izatea oso erraza zitzaion. Bertzeen 

borondatea oso erraz irabazten zuen, baina ez zitzaion erraz egiten buruhauste eta hausnarketetan 

ibiltzea. Zuzenegia zen, hau da, ez zuen ondorioetan pentsatzen.   

 Zaintza postuetan dena ongi zegoela egiaztatuta, itzultzean Lezako goi-aranera heldu zirenean 

eguerdia zen. Geldialdian zaldiei ura eman eta denek atsedena egin ondoren Fortunek itzultzeko 

aipamena egin zuenean, mutilak ekialdera jarraitu nahi zuela adierazi zuen. Ez zen agindua, desio hutsa 

baizik. 

 –Gartzia, hemendik legoa gutxitara muga dago. Handik herriak ia bizilagunik gabeak dira eta 

zaintza dorreak baino ez ditugu. Muga arriskutsua da eta musulmanen taldeekin topo egin ahal dugu. 



  

  

–Mutila ez zegoen ados eta adierazi zuen. Hark Fortun errespetatzen zuen, baina gaztetxoak bazuen 

zerbait errateko eta kexak adierazteko ohitura. 

 –Nik Kalagorri inguruak ikusi nahi ditut. 

 –Zertarako? –Denek, Fortunek ere, ikusi nahiko zuten hiria, baina arriskutsua zen eta ezin zuten 

Gartzia egoera horretan eraman. 

 –Konkistatzeko. Ez gaur, baina aztertu nahi dut nola inguratu edo eraso egin ahal dugun. Egun 

batean egingo dut. –Fortunek ez zion utziko, baina Gartziarekin arazoak behar bezala azaltzeko ohitura 

zuen. 

 –Gartzia, egun batean ongi prestatuta eginen dugu ikustaldi hori. Begiraleak ditugu eta 

esploratzaileak, mapak ere bai. Nik behin ikusi nuen, eta zuk ikusiko duzu hemendik gutxira horretarako 

behar bezalako prestaketak egin ondoren. 

 –Ongi da, baina hitz eman behar didazu aurten eginen dugula. 

 –Ezin dut hori egin. Erregeren baimena behar dut. Hitz eman ahal dizudana da, zure aitari zu 

gurekin etortzeko baimena eskatuko diodala, baina aurten ez dut uste lortuko dugunik. Hurrengo 

urtean edo bertzean izanen da. 

 –Fortun, agindu egin didazu!! 

 

 Gosetuta zeuden eta Lezako goi-bailarako herrixka batera hurbildu ziren zaldiei ura emateko 

eta zerbait ahoratzeko. Egurrezko hesiaren atzean hamar bat txabola zeuden. Bertakoak artzainak ziren 

gehien bat eta lur soro txiki batzuk baino ez zeuzkaten herriaren inguruan. Muinoaren gaineko 

begiraleak lagunak zirela seinalatu zuen zapi zuri handi batekin. Txabola handiago baten aurrean 

emakume bulartsu bat agertu zen. Beren buruak aurkeztuta, zerbait ahoratzeko eskatu zioten. 

Zilarrezko bi txanpon eman zizkiotenean, emakumeak erran zien udaberriko babak urdaiarekin eta 

arkume errea prestatzen ahal zituela. Gizonek zaldiak utzi zizkieten mutil batzuei, askan garbitu ziren 

eta banku pare batean eseri ziren mahai handi baten aurrean. Emakumeak bertze bi emakumeei eskatu 

zien zartagin handi batzuetan janaria prestatzeko eta gazta, ardoa eta ogia eskaini zizkien itxoiten zuten 

bitartean. Gartziak muzin egin zuen prestatzen ari zen janariari begira. Fortunek galdetu zion zer zuen. 

 –Gartzia, zergatik jartzen duzu aurpegi hori? 

 –Babak gustatzen ez zaizkidalako. 

 –Ez dakizu zer galtzen duzun! Baba zaharrak gogorrak dira, baina berriak urdaiarekin oso 

goxoak dira. Hala ere, badituzu aukeran gazta eta arkumea. 

 –Bai. Gazta eta arkumea jango ditut. 

 –Dena den, ez duzu ezer galtzen babak dastatzen badituzu. –Gazteak haize haiek zituen, baina 

berehala pasatzen zitzaizkion. Jateari ekin bezain pronto aldatu zituen aurpegia eta umorea. 

 

 –Hori egingo dut... Ardoa eta gazta goxo daude. 

 

 Bapo gelditu ziren. Gartziak ere onartu zuen babak urdaiarekin goxo zeudela. Arratsaldean 

jarraitu zuten kilometro gutxi batzuk mendian barna gain batetik urrutira begiratzeko eta itzultzeko 

asmoz. Ikuspegia zoragarria zen udaberri arratsalde hartan. Zuhaitz artetik mendixka batzuen artean 

bailara aberatsa irekitzen zen urrutian. Jaitsi zirenean artzain batzuk hurbildu zitzaizkien esatera azken 

aldian zaldun musulman talde batzuk ibiltzen zirela. Informazioa zehazteko eskatu zietenean, adierazi 

zuten haiengana hurbiltzera ausartu zirela garbi zutelako kristauak zirela. Bertze zaldun haiek 

musulmanak ziren, eguerdian eta arratsalde hasieran, hego-ekialdera begira bata bertzearen ondoan 

lurrean jarririk errenkada bat eginez makurtzen zirelako beren jainkoa gurtzeko. Begirale batzuei 



  

  

kontatu omen zieten eta aurreko egunean kristauen bertze zaldun talde bat topatu zutenean gauza 

bera aipatu zieten, baina uste zuten ez zietela kasurik egin. Fortun alfereza musulmanen arriskuarekin 

kezkatuta itzuli zen Naiarara. Defentsak eta zaintza-sistema indartu behar zituzten. 

 Naiara, Najerilla bailaran zegoen hiria zen. Mendiaren magalean kale estuak pilatzen ziren 

gazteluaren babespean. Gaztelu aurreko eta elizaren arteko goiko plazaz gain, zubiko atariaren ondoko 

plaza zen nagusiena, ekialdekoa. Ataria barnetik ohiko merkatua egiten zen, baina zenbaitetan egun 

berezietan, lekua txikiegia geratzen zen eta erreka ondora zabaltzen zen. Han azokan kokatzen ziren 

animalien postuak, oiloak, untxiak, ardiak eta behiak, baita arropa, artisautza eta tresnak ere. Gaztelua, 

gotorleku handia zen, goarnizio handi baten bizitokia baitzen. Jauregia ere barnean zuen. Errege-

familiaren bizitokia zenez, bilera handiak ospatu ahal izateaz gain, gela asko, patio handia eta lorategiak, 

zituen. Inguru politak zituen eta zuzenean kanpora joateko atari bat, mendebaldekoa. 

 Errege-familiako gehienak Naiaran zeuden une hartan. Falta ziren bakarrak Antso erregea eta 

Ramiro seme nagusia ziren, Iruñeko Elizaren berrezarpena prestatzera eta Aragoiko Peña Donibanera 

joan zirenak. Amona Ximenak eta Munia erreginak gidatzen zuten une hartan jauregiko bizitza eta 

Ximena, izen bereko hamabi urteko alabatxoa ere beraiekin ibiltzen zen. Gartzia printzea aspertuta 

zebilen. Ramiro hamasei urteko anaia faltan zuen. Ramiro, Antso gaztetan Aibarko Santxa 

ezkongabearekin izandako seme sasikoa zen, baina denek onartzen eta maite zuten, baita Munia 

erreginak ere. Gartzia, beraz, Fortun Santxez Aitabitxirekin eta bere gerlariekin ibiltzen zen beti, 

bertzeak bertze oinordekoa izanda, aginte kontuetan ikasi behar zuelako. Fernando, hamar urte 

zituena, ez zegoen gustura baztertuta sentitzen zelako. Hark, Gartzea eta alferezarekin leku eta 

momentu interesgarrienetan egon nahi izango zuen. Hala ere, ez zioten kasu gehiegirik egiten eta ezin 

zen kanpoan libre ibili, gaztelutik kanpora atera nahi izanez gero baimena eskatu behar baitzuen. 

Asperretik libratzen zuen bakarra Bernardo anaia zen. Elkarrekin ibiltzen ziren gazteluan jolasten, 

guztien begiradapean, urte batzuk lehenago Bernardo hil zen arte. Orduan bai, Fernando baztertuago 

sentitu eta gauzak aldatzeko pentsatzeari ekin zion arte. Gonzalo txikia zen eta inudearen eskuetan 

izaten zen. 

 Uda guztietan gerlariak mugaldera joaten ziren musulmanengandik defendatzeko. Betiko 

defentsaz gain, gerlari profesionalez aparte, alarma izeneko deia egiten zen, etxe bakoitzetik gerlari bat 

bidaltzen zuten berrogei egunez defentsak indartzeko. Egoera larrietan, ordainduta edo, egonaldia 

luzatzen zieten. Etxe batean gerlaririk bidaltzerik ez zutenean diruz laguntzen zuten bertze gerlari bat 

bidali ahal izateko, profesionalak ordaintzeko alegia. Hala egiten zuten gehienetan merkatariek eta 

artisauek ere. Horrela uztail hasieran milaka gerlarik indartzen zituzten mugako defentsak. Orduko 

egoeran Baskoniako gerlari asko, milaka oinezko eta ehunka zaldun, Guadarramara hurbiltzen ziren 

gaztelarrei laguntzeko eta bertze hainbertze Ebroko mugetan Baskoniako mugan. Aragoitik Sobrarbe-

Ribagorzara lerroan hurbileko menditarrek egiten zuten defentsa indartzea. Gauzak horrela, Baskonia 

mendebaldeko gerlariak Gaztelako mugetan laguntzen zuten bitartean, bertzeak Ebrora hurbiltzen 

ziren gehienak abuztuaren erdira edo bukaera arte, berrogeialdia bete arte. 

 Fortun Santxezek, Alferez Nagusi bezala, antolatu behar zuen udako kanpaina. Naiara 

defendatzeko betiko laurehun oinezko eta ehun zaldunez gain, bertze mila seiehun oinezko eta 

laurehun zaldun izaten zituen Naiaratik Zarrakazteluraino, Ebrotik Aragoi bailararaino. Laurehun 

bidaltzen zituen Arga eta Aragoi elkartzen ziren mugako plazak indartzera eta bertzeekin Naiara bera 

eta Ebroko Albelda, Leza, Mendabia eta Lodosako plazak defendatzen zituzten. Zaldun talde txikiek 

erronda egiten zuten eta erasoaldirik izanez gero ahal zutena egiten zuten. 1025. urtean ez zuten 

beraiek musulmanen aurkako erasorik antolatuko, Antsok gerlari asko, ehunka batzuk eramanen 

baitzituen berarekin Aragoi eta Gaskoniarako ibilaldian. 



  

  

 Gartzia printzea oso burugogorra zen eta horrek arazoak sortzen zizkion. Ez zuen borondate 

txarrik eta normalean ongi konpontzen zen guztiekin. Hala ere, aurreko urteko egun batean erregearen 

zaldi berezi batean ibili nahi izan zuen Antso kanpoan zenean. Amak debekatu zionez, Gartziak hari eta 

bere agindupeko Vela kapitainari oso ongi konpontzea leporatu zien. Horrekin ez zuen ezer berezirik 

adierazi nahi, baina batzuek senarrarekiko leialtasun falta ulertu nahi izan zuten. Gartzia konturatzeko 

zer egin ez zekiela geratu zen. Egun hartan agertutako Ramiro printzea izan zen Muniadona erreginaren 

defentsan atera zena. Marmartiak justa batera gonbidatu zituen. Dena horretan geratu zenez, erreginak 

eskertu zion seme deituz, ordura arte sasikotzat onartzen zuen errege Antsoren seme naturala 

semetzat hartuz, adoptatuz. 

         

Izotzen eta enkarterrikoen udaldia eta itzulera.   

 Enkarterrietako gerlariak Burgos ondoan elkartu ziren. Handik hegoaldera jo zuten Zapardiel 

errekaren bailaratik. Izotz beste enkarterritarrekin eta Otsoa Burebako oinezkoen armadako 

kapitainarekin Avilatik hegoaldera galdutako herri batzuk berriz berreskuratzen ibili ziren. Kapitainak 

segurtasunez gidatu zituen. Eskerrak musulmanen gerlariak ez zirela Toledoko tropak, latifundista eta 

noble batzuen gerlari pribatuak baizik. Kristauek herriak inguratzen zituzten eta gerlariak  musulmanak 

herriak uztera behartzen zituzten. Bitartean zalditeriak oinezkoak babesten zituen erasorik ez izateko. 

Beraiek Berrogeialdiaren erdian, atzeratutako beste gerlariak heldu zirenean lortu zuten musulmanak 

mendien bestaldera erretiratzea. 

 Kanpaina bukatzean, zerbitzu-aldia beteta, Gaztelako konderriko betiko goarnizioak lurraldea 

zaintzen utzi ondoren, mendebaldeko baskoiek beren lurretara itzultzeko bidea hartu zuten. 

Abuztuaren hamabostean, festa egunean geldialdia eginez Izotz bigarren txandako gerlariekin berriro 

Burgos ondoan zen. Eguna hirian eman zuten goizean meza nagusia entzun ondoren. Gizonak hirian eta 

inguruetan barreiatuta zeuden atseden eguna aprobetxatuz. Kasualitatez, Izotz kanpamenduan zen 

beste kapitain batzuekin, Otsoa kapitain nagusiaren denda aurrean zerbait edaten eta hizketan. Bat-

batean mezulari bat agertu zen zaldiz. Kapitain guztiei deitu zieten lehenbailehen gazteluan agertzeko. 

Zerbait larria gertatu zen herriratzen ari ziren tropen kapitain eta gerlari buruak Burgosera deitzeko. 

  



  

  

Yahya Mundhir, Zaragoza taifako emirra.   

 

 Zaragoza hirian Toledoko atariaren ondoan, al-Zuda gaztelu-jauregian, Goi-Markako emir 

gazteak gobernatzen zuen. Tortosan izan ezik Ebro bailara osoan agintzen zuen. Kristauekin muga 

arriskutsuena izateaz gainera, Zaragoza, al-Andaluseko hirugarren hiria zen populazioan, hogeita hamar 

mila biztanle baino gehiago zituena, baita komertzio eta ekonomian garrantzi handia zeukana. 

 Yahya, Mundhir tuchibiaren semea zen. 1023an aita hil zenean Zaragozako emirerriaren aginte 

postura igo zen arazorik gabe. Kordoban ibilia, bera zen azken urteetan aitaren politika aurrera eraman 

zuena, bereziki kristauen kontrako borrokaren ardura. Aitak bezala, semeak kristauen kontrako borroka 

zuen helburu nagusi. Antso, Baskoniako erregea, behingoz garaitu eta bere mendietara erauztea zen 

bere lanaren helburua. Azken urteetan saiakera anitz egin zituen, txikiak eta handiak, kristauen plazak 

hartzeko eta borroketan garaitzeko. Aitak zenbait alditan saiatuta ere, ez zuen lortu. Urte anitz 

lehenago, Antsok Bardeetarainoko Funes eta Kaparroso plazak lortu zituen Kordobak emanak. 

Mundhirrek irentsi eta onartu behar izan zuen egoera. Gainera, Unkastillotik Boltañaraino muga finkoa 

jasan behar izan zuen. Bestalde, Bartzelonako kondea eta Gaztelakoa Baskoniako erregearen kontra 

jartzen saiatu zen alferrik. Sobrarbe eta Ribagorza beheak emirerri independenteak galtzea jasan behar 

izan zuen, baina ez zuen gehiago irentsiko. Yahyak ejertzito boteretsua eta defentsak indartzea lortu 

zuen aitaren garaian eta zenbait erasoaldi antolatu zituen Kalagorritik Funesen kontra eta Medinazelitik 

Gaztelaren aurka. Azken aldian Bartzelonako konderriko Cerveran antolatu zituen razzia batzuk eta 

jarraitu nahi zuen lurralde hura bereganatu arte. Edonola ere, une hartan Baskoien kontrako izugarrizko 

kanpaina antolatu nahi zuen Errioxa bereganatzeko. Prestaketetan ari ziren. Ibn Darray poeta eta 

kontseilaria, Faruq diruzaina eta Mohamad idazkaria zeuden Yahya emirrarekin. Emirrak kanpainarako 

planaz galdetu zien besteei. Darrayk hitz egin zuen lehena. 

 –Azkenean garaituko dugu baskunen errege madarikatua. Laster berreskuratuko ditugu Ebro 

osoko lurrak. –Mohamadek zailtasunak ikusten zituenez bueltaka zituen zalantzak adierazi zituen. 

 –Arriskurik handiena baskoiak beraiek konturatzea da. Prestatuta eta zain egonez gero, alferrik 

izango da dena. –Yahyak isilarazi zuen bere sentimenduak arrazoituz. 

 –Inoiz ez dut honenbeste xelebrekeria entzun. Hau ez da paseoa izango, ezta guretzako tranpa. 

Erasoan parte hartuko duten hiru mila oinezko eta mila zaldunak Cervera eta inguruak konkistatzera 

joango garela uste dute. Mugak ongi zainduta ditugu eta bost egunetako bidaiaren ondoren Naiara 

hartuko dugu, hiru egunetan Kalagorrira heldutakoan, ez dute astirik izango defendatzeko. –Gizonak 

pentsatzen geratu ziren. Uste baino urduriago zeuden eta gauza asko ziren okertu zitezkeenak. 

Mohamadek adierazi zuen ordura arteko berririk onena. 

 –Dirudienez Antso orain Bambalonan dago hango Elizarekin zerikusia duen festa politeista 

batean. Laster Sanjoan monasteriora joango da eta handik abuztuaren hasieran Pirinioak pasatuko ditu 

iparraldean garia lortzeko. Aukera ezin hobea dugu erasoaz jabetzen ez badira. Naiaran ez dute guk 

adina gerlari, udatiarrak beren etxera itzuli ondoren eta gure gizonek atari bat irekitzea lortzen badute, 

hiriaz eta Errioxa gehienaz nagusituko gara. Beste kontu bat, gertatzeko zailagoa izan daitekeena, 

Errege-familia harrapatzea eta harengatik Erribera osoa berreskuratzea da. 

 Handik gutxira abuztuaren hamarrean abiatu zen armada Ebrotik gora, despistatzeko 

Medinazelira eta Duero aldera joateko helburua zutela zabaldu zuten. Esploratzaileek esan zioten 

Yahyari Funes inguruan betiko defendatzaileak zeudela udaldia pasatzera joandakoak etxeratu zirenean 

eta Naiara-Ebro aldean berdin egin behar zuten une batetik bestera. Bi egunen buruan Tuterara heldu 



  

  

ondoren seguruago jakingo zuten. Ia bi mila gerlari gutxiagorekin Naiara eta Ebroko plazek ez zuten 

defentsa hutsa baino beste aukerarik izango. Tuteran jakin zuten Funeskoak neutralizatuta egongo 

zirela eta lasai jarraitu ahal izan zuten mugaldera. Handik aurrera gauez ibiliko ziren. Kristauen begirale 

eta esploratzaileak harrapatzen ahalegindu arren, batzuek ihes egin zuten. Juberara heltzean baskoiek 

bazekiten seguru Zaragozako armada handia Naiarara zihoala. Hala ere, Naiaran betiko hirurehun bat 

oinezko eta ehun zaldun baino ez zeuden geldiarazteko. Bertze plazetan ere oso zaintzaile gutxi 

zeudenez, gerlari gutxi batzuk bidalita ere, ez zuten oztoporik sortuko. Yahya ben Mundhirrek zaldunak 

bidali zituen ordu gutxitan hirira heltzeko. Iluntzean, oinezkoak Leza errekara heltzean, muga pasatu 

eta egin zuten lehenengo geldialdian esploratzaile pare bat agertu zitzaion Yahyari, aurkitu zutena 

kontatzera. Zaharrenak hitz egin zuen. 

 –Jauna... Naiaran hasi dira defentsa prestatzen. Hala ere, gerlari gutxi dute hiria defendatzeko 

–Yahyak galdera zehatza zuen. 

 –Izango al dugu hiria hartzerik? Zer aukera dugu? –Esploratzaile eta espia gazteena mintzatu 

zitzaion. 

 –Jauna, hirian badugu gure aldeko jendea. Gu heltzen garenean hartuko dute ekialdeko ataria 

eta ateak irekiko dizkigute. –Yahyaren jarrera irmoa izan zen. Espiei zorrozki begiratuz hitz egin zien. 

 –Hobe horrela. Bestela... 

 

Bitartean baskoiak ere etxera bidean ziren.   

 Erregeren zerbitzura gizon libreek udaldian egin behar zuten zerbitzu-aldia edo berrogeialdia 

bukatu zenean, mendebaldeko euskaldunak Gaztelatik iparraldera mugitu ziren etxerako bidean. 

Oztopo gutxiago izateko mila oinezkoak eta laurehun zaldunak bi taldetan itzuliko ziren, tartean egun 

bat utziz bideko herrietan ahalik eta kalte gutxien egiteko asmoz. 

 Udako kanpaina oso lasaia izan zen urte hartan. Toledoko ejertzitoak ez zuen eraso larririk egin 

Gaztelako mugan, Badajozeko taifaren kontra borroka egin behar izan zutelako. Izan zituzten arazo 

gutxiak jauntxo musulman batzuen eta kolonoen artekoak izan ziren. Noble musulmanek gerlari talde 

batzuekin gertuko koloniak eraso egin zituzten beraien aziendak defendatzeko. Kolono pobreenak, 

bizibiderik gabekoak, muga pasatu eta talde txikietan, ardiak, zaldiak edo behiak harrapatzera joaten 

zirelako. Animalien jabe haiek morroi armatuak kolonia berrietara bidali zituzten kolono pobreen aurka. 

Kristauen armadako indarrek eraso txiki haiek gelditzen eta kolonoak zaintzen pasa zuten uda hasiera. 

 Mendok, Gaztelako erregeordetzaren zerbitzuan jarraitzen zuen. Bera izango zen 

Guadarramako maldetan mugazaintzan geratuko zen bakarra. Avila hiri zaharraren ondoko herri batean 

zeuden Gaztelako indarrak etxeetara itzultzeko zain. Abuztuaren hasieran lehenengo gerlari taldea 

abiatu zen. Hurrengo egunean abiatuko zen Azenari bere menpeko indarrekin eta bi lagunek elkarrekin 

afaldu zuten. Inguruan, udan egindako lagunak elkar agurtzen ari ziren. Bertzeen alaitasun zaratatsuaz 

inguratuta, Mendo triste zegoen hurrengo hilabeteetan sentituko zuen bakardadeagatik. 

 –Zoriontsua zu, familia eta lagunekin egonen dena! 

 –Mendo, horrenbertze urte pasata oraindik ez zara ohitu? –Azenarik txantxetan esan zuen, 

baina graziarik ez zuela konturatu zen. 

 –Barkatu, Mendo. Nik neuk bakardade handia sentitu dut aurtengo zaintza aspergarrietan. 

Faltan izan ditut Gaila, Maddi eta bikiak. Zer moduz daude Ageda eta haurrak? –Ageda emaztea, jaun 

Ximeno Sangiz Sajazarrako jaunaren alaba bakarra zen. 

 –Duela gutxi Sajazarratik pasa zen zaldun batek haien berri eman zidan. Umeak eta Ageda ongi 

daude. Gaizki dagoena Ximeno Sangiz da. Oso gaizki dago eta denek denbora gutxi ematen diote. 

 



  

  

 Kasualitatez egun haietan ezustean izandako gaixotasunaz aritu ziren lagunak. Mingorria 

zabaldu zen gerlari askoren artean. Gaixotasuna umeek pasatzen zuten, baina batzuetan pasa ez zuten 

helduen artean zabaldu eta arazo handia sortzen zen. 

 –Eskerrak guk biok gaixotasuna pasa genuen! Geure umeek ere duela gutxi pasa zutenez ez 

dugu beldurrik pasa behar. –Hildakorik ere izan zen hilabete bat lehenago. Eskerrak mugetan ez zuten 

arazorik izan. Gaixoak herri hartan bertan elkartu zituzten bertzeengandik banatuta. Hainbertze izan 

zen leku hartan bildutako gaixo kopurua, ezen herriari ere Mingorria deitzen hasi baitziren. 

 

 Hurrengo egunetan gerlari taldea Burgosera heldu zen. Momentu hartan izan zuten Zaragozako 

musulmanen erasoaren berri Naiaran. Fortun alferezak azalpenak eskatu zizkion esploratzaileari. 

 –Zer ikusi duzue? Non ziren eta zenbat ziren musulmanak? 

 –Jauna, Alagonen, Jalon eta Ebroren elkarketan izan zen eta milaka oinezko eta zaldun ziren. 

 –Horrek ez du erran nahi hona datozela. Jalonetik gora, Medinazelira joaten ahal dira Gaztelako 

mugak erasotzera. Hala izanez gero, muga hura indartu behar genuke. Utzi al duzue bertze 

esploratzailerik armada hura jarraitzeko? 

 –Bai, jauna. Baina musulmanak Tutera bidera joatekoak ziren. Gure espiek jakin zuten bi 

egunetan Tuterara iristeko asmoa zutela eta hirugarrenean Lezako mugara. 

 –Hala bada, hurrengo mezulariak baieztatuko digu. 

 

 Hala gertatu zen. Tutera bidean ziren eta hiru egunetan gainean izango zituzten. Guadarraman 

izandako gerlariak Burgos aldean izango ziren etxera bidean eta Naiaran izandakoak iparraldera 

zihoazen. Presa hartuz gero, lau egunetan bueltatuko ziren. Mezulariak bidali zituzten. Udako 

errefortzuei agindu zieten Naiarara arin itzultzeko edo besteei inguruan elkartzeko. 

 Senbeno ere Naiararen kontrako erasoak ezustean harrapatu zuen. Fortun Santxez Alferez 

nagusiaren aginduz laguntzera joango ziren indarrak Zirueñan elkartu behar ziren eta handiki baten 

agindupean denek batera eraso egin behar zituzten Naiara inguratzen zuten musulmanak. Senbeno 

hamar zaldunen buru hara abiatu zen. Bi egunetan Naiarako errefortzuko indarrekin elkartu zen San 

Vicente izeneko herrian, Ebro ondoan. Denak bat eginda Ebro gurutzatu, Ollauri eta Zarratonetik 

Zirueñara heldu ziren. Han Arabako kondearen agindupean Guadarramako indarren esperoan hartu 

zuten atseden, Naiarako egoeraz jabetu bitartean. Erregea agertzea ere espero zuten egunean zehar 

edo hurrengo egunean. Gautzean agertu ziren espero zituzten mendebaldeko tropak. Ia mila oinezko 

eta laurehun bat zaldun izango ziren osotara. Bazekiten ziur asko Yahya-k gerlari gehiago izango zuela 

eta azken berriak jakin arte zain geratu ziren. Edozein modutan, handik bi egunera, borrokatzea espero 

zuten. 

 

Naiarako erasoaldia.      

 

 Musulmanek ezin izan zuten Naiara ezustean hartu. Yahyak inguruko herrietara zaldunen 

partidak bidali zituen, harrapaketak egiteko, beren defentsa segurtatzeko eta lurraldea inguratzeko. 

Baina ez ziren kilometro askotara urrutiratu badaezpada ere. Naiara erabat inguratu zuten oinezkoekin, 

hesiak eta hiru kanpamendu eginez errekatik izan ezean bertze hiru haizetara. Iparralde eta hegoaldetik 

harriak eta sua botatzeko makinak muntatu zituzten. Mendebaldeko kanpamendua muinoko gazteluari 

begira zegoen. Handik zelatatu zuten gotorleku hartatik egin zezaketen ateraldia. Hurrengo egunean, 

abuztuaren hamaseian, musulmanek katapultaz harriak eta su-bolak botatzen zituzten bitartean 

iparraldetik eta hegoaldetik erasoa bikoitza prestatu zuten. Harresia hartzeko eskailerak eta atarien 



  

  

kontra jotzeko burdineriaz babestutako enbor lodi-gogorrak erabili behar zituzten. Gazteluko dorretik 

Fortunek eta kapitainek etsaien inguraketa eta mugimenduak aztertu zituzten. Harriek eta suak 

txikizioak egin zituzten lastozko estalkiak zituzten txaboletan. Bazirudien erasoak atzeratzen ari zirela 

harresietan kalte gehiago izan arte. Momentuz Naiarako gerlariak tinko jokatzen ari ziren. Egunean 

zehar txandak egin zituzten batzuek atseden hartzeko eta bertzeek zaintza edo suak itzaltzeko 

taldeetan laguntzeko. Eraso handia ez zen orduan eginen. Fortunek kapitain nagusiari galdetu zion . 

 –Ba al dago berririk kanpotik, laguntza eskatzeko jendea bidali genuenetik? –Alban Gartzesek 

irmo erantzun zion. 

 –Ez. Denak jakinaren gainean daude. Duela bost egun hemendik abiatu ziren gure indarrak eta 

hegoaldetik etxera Burgosen egonen diren gerlariak etortzea espero dugu, baina ez dakigu noiz izango 

den. Hona etortzeko eskatu diegu eta bihar goizean izango dira hemen. Antza denez, Burgos, Iruñea, 

Gazteiz eta Bureban eskatutako laguntza ere espero ahal dugu, baina ez dakigu noiz izango den. 

 

 Han bazen espioitzan ibilitako merkatari judutar bat eta inork galdetu gabe iritzia eman behar 

zuela pentsatuz alferezari zuzendu zitzaion. 

 –Barkatu jauna, baina ez dugu pentsatu behar erasoa berehala izango dela. Nahiz eta 

lehenbailehen egitea komeni zaien, erasotzaileek beti dute hiltzeko eta zaurituak izateko aukera 

gehiago eta ez dute jendea alferrik galdu nahi. Nik uste dut ilunduta saialdi txikia egin dezaketela, baina 

harresiko zati batzuk bota arte ez dute benetan saiakerarik egingo. Gure harresiak sendoak dira eta 

kostatuko zaie hori egitea. –Fortunek eta bertze kapitainek ere ulertu zuten arrazoi zuela. Edonola ere, 

beraien kemenari eutsi eta etsaien etsipena landu behar zutela uste zuen alkaide- alferez nagusiak eta 

horretaz galdetu zion espiari. 

 –Ongi da Isacar. Esaguzu. Ba al dago zerbait egiterik beraien animoak zapuzteko? –gizonak hala 

uste zuen eta adierazi zuen. 

 –Bai jauna. Gauean kontraeraso batean kanpamenduan sartu eta erre dezakegu, edo behintzat 

ezkutuan sua piztu, katapulta, janari, denda edo zalditegietan. 

 

 Erasoa iluntzean gertatu zen. Musulmanek uste zuten iluntasunean geziek gutxiagotan 

asmatuko zutela eta eskaileretatik burutuko ziren eraso anitzak ez zituztela garaiz ikusiko. Ezuste handia 

izan zuten harresi gainetik botatzen zizkieten gezi eta harrietatik ezkutuekin babesten ari ziren 

bitartean, bertze gerlari batzuek atzetik eraso egin zietenean. Naiarako defendatzaile batzuk ziren 

poterna batzuetatik ezkutuan aterata, beraien kanpalekuak eraso zituztenak. Musulmanek iluntasun 

hartan ez zuten etsai haien kontra asmatzen eta kanpamendura erretiratu zirenean sutan aurkitu zuten. 

Animaliak lau haizetara nahasmendua sortzen ari ziren eta biltegiak erreta zeudela ikusi zuten. 

Hegoaldeko kanpamenduan kalte gutxi izan bazuten ere, katapultarik gabe zeuden eta iparraldekoa oso 

kaltetuta geratu zen. Yahyari eta bere kapitainei asko kostatu zitzaien soldaduak lasaitzea eta erdi 

desegindako kanpamenduan geldiaraztea. Gaua nola edo hala pasa zuten bertze eraso batzuen beldur. 

Goizean denak nekatuta zeuden eta ordu batzuk behar izango zituzten eraso berria antolatzeko. 

Erasorik jaso ez zuen mendebaldeko kanpamendutik Yahyak bere asmoak zapuztuta ikusi zituen. Ordu 

gutxitan hartu nahi zuen hiriaren aurrean bi egun pasa ondoren, pentsatu egin zuen dena konplikatzen 

ari zela. Haserre bizian kapitainen laguntzaz erasoa burutzeko agindu zien soldatu gizajoei. Hiru mila 

oinezko soldaduetatik mila galdu zituzten hilda baino zaurituta edo ihes eginda eta bertzeek ez zuten 

erasotzeko gogo gehiegirik. Eguerdi aldera taldeak ariete eta eskailerekin harresietara hurbildu 

zirenean ipar-mendebaldetik armada kristaua agertu zen, mila oinezko baino gehiago eta bostehun bat 

zaldun osatzen zuena. Borroka batzuk gertatu ziren, bi zalditerien artean gehienak. Musulmanak 



  

  

galtzaile gertatzen ari ziren. Yahyak gerlariak antolatzea eta lasaitzea lortu zuen. Berehala iparraldeko 

kanpamenduaren ondoan elkartu zituen gerlari musulman guztiak etorri berriei aurre egiteko. 

Musulmanak gehiago ziren, baina orduan Antso erregea bera etorri zela entzun zuten. 

 Denbora gutxian, Naiaran lehenagotik izandako gerlari asko agertu zen. Gainera, Iruñetik beste 

batzuk agertu ziren. Yahyak uste zuen Antso Iruñetik Aragoira joan ondoren iparraldera joango zela. 

Hala eta guztiz ere, Antsok garia biltzeko gurdiak bidali zituen soldadu gutxi batzuekin eta bera itzuli zen 

Iruñera abuztuaren hamabosterako Iruñeko Elizbarrutiaren berrezarpena handikiro ospatzera Gortea 

bildu eta festa handi bat antolatzeko. Beraz, abuztuaren 14an, Iruñean zegoen Antso erregeak 

Zaragozako Yahyak Naiara eraso eginen zuela jakin zuenean, ordu gutxitan ahal zituzten zaldieria 

indarrak bilduz lo gutxi eginda hara abiatu ziren. Naiara aurrean gertatu zen borrokak ez zuen izen hura 

merezi. Denbora eskasean Antsok antolatu zituen indar guztiak eta musulmanen kontra egin zuten. 

Baskoiak nekatuta zeuden, baina gogor eraso egin zieten musulmanei. Yahyak ordu erdi eskasean 

galtzen ari zirela ikusita, babesteko zalduneria gehiago zutela aprobetxatuz erretiratzea agindu zuen. 

Naiara erdi deseginda zegoen eta inguruko lurrak erreta zeuden. Hala ere, pozik egon ahal ziren 

baskoiak porrot handi batetik libratu zirelako. Musulmanek hasierako harrapakinarekin eta esklabo 

hartutako batzuekin Zaragozan azaldu zirenean irabazle izan balira bezala agertu ziren herritarren 

aurrean. 

 Bestalde, Yahyarekin ez ziren arazoak bukatu. Lehenagotik emirrak aritu zen Kataluniako 

mugetan erasoak burutzen eta horrek ondorioak ekarri zituen. Olibak, Ripolleko abadeak, Poncio bidali 

zuen Iruñeko erregeari laguntza eskatzeko. Zeren eta 1024an Yahya ben Mundhirrek eta Mochehidek, 

Tortosa, Denia eta Balearetako emirrak, Gerona, Vich eta Cardonako merkatari batzuk bahitu eta 

Balagerren razziak antolatu zituzten. Ermesindak laguntza eskatu zion Roger de Toemiri mertzenaro 

frankoen kapitainari. Honek izugarrikeriak egin zituen harrapatutako moroak bizirik errez. Berengerrek 

berriki eskatu zuen laguntza eta kanpaina antolatu zuten emirren aurka. Baskoniako erregeak eta 

Gaskoniako dukeak hartuko zuten parte. 1027an harrapatutakoarekin Antso Gillermo garaile itzuli zen 

Gaskoniara, cluny-ko Odilon abade boteretsuari aberastasun handiak oparitu eta bidali ondoren. 

 

  



  

  

1028an Gaztelako Garcia infantea. Lurren aldaketa. 

 

 1028an Garcia Sanchez Gaztelako infantea, hemezortzi urte bete berritan, adinez nagusia 

zenez konde izendatu zuten Burgoseko katedralean. Bere koinatuak, Iruñeko erregeak, Leongo 

Alfonsoren alaba Sancharekin ezkontza antolatu zion, Gaztela eta Leonen arteko arazoak konpontzeko. 

Cea eta Pisuerga arteko lurrak andregaiaren dotea izango ziren. Sancho Garcia kondeak eta Saldañako 

Urraca Gomezek seme hura 1009an izan arte ez zuten ezkondu Munia alaba nagusia. Ordura arteko 

oinordekoa Antso Gartzes Iruñeko erregearekin ezkondu zuten. Harrezkero ez zen arriskua Gaztela 

erresuma hartan azpiratua izateko. Hala eta guztiz ere, 1017an kondea hil zenean Gaztela osoan 

jauntxoek nahi zutena egiten zuten. Erregeordetzan Urraca erregina alarguna, Covarrubiaseko Urraca 

abadesa izeba eta Pedro, Burgoseko apezpikua zeuden. Laster Antso Gartzesen laguntza eskatu behar 

izan zuten, Leongo erasoetatik eta anarkiatik libratzeko. Zendutako kondeak Antso erregearekin 

egindako hitzarmenaren arabera Iruñeko erregeak, Gartzia infantea eta Gaztela babestuko zituen, 

Gaztelako ekialdeko euskal lurraldearen truke. Lur horiek, Muniaren doteak ziren laguntza-trukearen 

baldintzapean. Dena den, orduan arriskurik handiena Leonetik zetorren. Alfontso V.ak Monzon eta 

Saldañako konderriak berreskuratu zituen. Horretarako Gaztelako konde-etxekoekin etsaitutako 

velatarren laguntza izan zuen. 

 Antso Gartzesek Duero eta bertze lurraldeen kontrola lortu zuen eta Ceako konderriak 

berreskuratu zituen Gaztelarako. Legea eta Justiziaren irudia ematen zuen erregeak, koinatuaren 

izenean Gaztela baketzen zuenean. Monzoneko Fernando Ansurez kondeak lagundu zion. 1019tik 

aurrera Gaztelako dokumentu ofizial eta pribatuetan, Gaztelan Garcia infanteak, Leonen Alfonsok eta 

Iruñean Antso erregeak agintzen zutelako aipamenak hasi ziren agertzen. Gauza berria Gaztelan. Handik 

urte batzuetara, Antsok lur batzuk erosi eta Gaztela ekialdea bereganatu zuen. Dokumentuetan Aragoi, 

Naiara, Iruñea eta Gaztelan errege zela agertzen hasi zen eta noble sinatzaileen artean Burgos eta 

Okako Julian apezpikua, Gonzalo Muñoz Asturiense, Larako Salvador Gonzalez eta Menako Fernado 

Pelaez agertzen ziren, noble haiek konde titulua hartzen zutenak. Gaztelako feudalizazioa handitu zen 

Antso Gartzesen agindupean. 1022an Leongo erregina hil zenean Alfonso alargundu ondoren, 

Urrakarekin, Antso erregearen alaba bakarrekin ezkondu zuten. Leon eta Iruñeko erresumen arteko 

harremana hobetu ondoren, Leon eta Gaztelakoa konpontzearren, Antsok berak antolatu zuen Garcia 

infante eta Leongo Sancharen ezkontza 1028an. 

 

Zuriñe eta Maia; Andi eta izotz Burgosen.   

 Udaberriko egun euritsuak izan zituzten apirilaren hasieran. Negu gogorraren ondoren egun 

eguzkitsu gutxi izan zituzten. Zenbait unetan ateri zuen eta beste batzuetan ere eguzki printzek 

naturaren berritze zoragarria erakusten zuten. Burgosen, auzo berriaren ondoko basoek eta lurrek 

promesa eta etorkizun emankorra erakusten zuten. Momentuz, hala ere, jendea presaka zebilen batetik 

bertzera kalean zehar, erosketetan eta bestelako eginkizunetan. Burgos ekialdeko auzo berri hura gero 

eta garrantzitsuagoa zen komertzio aldetik. Han ireki zituzten mota guztietako denda handiak, 

modernoak eta berriak. Artisautza eta ostalaritza ere garrantzitsuak ziren auzoan. 

 Maia, Gutierren ondoan bizi zen. Denda handitu zuten eta tailerra ere bai. Gutier, Anjelique eta 

beren familiaren bizitokia dendaren gainean zegoen eta Maiarena ondoko tailerraren gainean. 

Aspaldian Andirekin ezkonduta, mutil bat eta neskato bat zituzten. Andi Burgoseko gazteluan 

konfiantzazko gerlaria zen eta betiko zaintza aspergarriez gain, askotan Mendorekin ibiltzen zen 



  

  

inguruetako herrietara eginkizun desberdinetan edo ehizan. Ezpatari, lantzari eta arkulari ona zen eta 

zaldunik onena ez bazen ere, ez zuen arazo handirik zaldiak gidatzen. Udaldian Guadarramara joaten 

ziren, baina beste urte erdian Burgosen izaten ziren. Gutierren denda, aurrekoa baino handiagoa zen. 

Erakustokia zen berari gustatzen zitzaion bezala. Erosle asko ibili zitekeen espaloitik, leihotik, mahai 

gaineko oihalak eta pareta ondoan zintzilikatutako jantziak ikusteko. Gutierren dendaren ezaugarriak, 

aniztasuna, kalitatea eta ikusgarritasuna ziren. Han ez zegoen zerbitzarientzako jantzi gehiegirik, salgai 

horiek nonahi aurki baitzitezkeen, aberatsentzako luxuzko arropa dotoreak baizik. Lehen denda zena 

orduan hornitegia eta biltegia zen beheko pisuan, tailerra bigarrenean eta bizitokia hirugarrenean. 

Haren ondoan, erosi zuten ondoko eremuan antolatu zuten denda berria, bigarren pisuan Gutierren 

familiakoen bizitokia antolatuz. Sarrera handi batetik gurdiak sar zitezkeen patiora eta hornitegiaren 

atzealdera, baita ukuilu eta baratzera. Tailerrean josi egiten zuten, baina Maiak egiten zituen liozko 

bordatu ederrak. Maiak, Felisa eta beste neska baten laguntza zuen, Leondik Akitaniaraino famatu ziren 

bordatu eta jantzi ederrak egiteagatik. Gutierrek Olibierren laguntza zuen saltzeko eta morroi batek 

egiten zituen lan astunak. Anjelique zen bere familiaz eta Maiarenaz arduratzen zena, berarentzat 

familia bakarra zen-eta. Neskame batek laguntzen zion etxeko eginkizunetan. Felisa alaba 

ezkontzekotan zen baina gustura zegoen jostun lanetan eta Odon semea soldadua zen gazteluan 

Andiren agindupean. Bi familiak elkarrekin egiten zuten bizitza, otorduak barne. 

 Dendan bi etxekoandre noble eta beraien zerbitzariak ari ziren oihalak eta jantziak ikusten. 

Erosle bat bere zerbitzariarekin gortina batzuetarako oihalen artean konparazioak egiten ari zen 

bitartean, Olibier saltzaile gaztea gizonentzako atorrak erakusten ari zitzaizkion adineko emakume bati 

eta Gutier zuzendu zitzaien sartu berriak ziren bi andreei. Etxe on bateko zerbitzari-buru ziruditen biek. 

 –Egunon, jainkoak. Zertan lagundu ahal zaituztet? 

 –Hala ekarri baita zuri ere. Zuen bordatuak ikustera etorri gara –erantzun zuen adinetan 

zaharrena. Gutierrek orduantxe ezagutu zuen kondearen etxeko neskameen burua. Zuzenean 

eginkizunetara jotzea gustatzen zitzaion horietakoa zen, zuzena baina lehor samarra. 

 –Zein motatako bordatuak nahi dituzue? –Dendako alderik argitsuenera seinalatu zuen–. 

Lihozko ator zuri bordatuak ala bestelako koloretako jaka, gona, soineko edo prakarik nahi al dituzue? 

–Emakumeak hasperena egin zuen lanaren zailtasuna aurreikusiz. 

 –Denetarik ikusi behar dugu... Ez zabaldu hortik baina konde gaztea ezkonduko da eta denetarik 

behar du berarentzat eta bere andrea izango denarentzat. Badaezpada, zamauak eta oheko arropa ere 

behar izango ditugu... 

 –Lasai zaitezte, behar duzuena izango duzue, denbora emanez gero. Egiten duguna erakutsiko 

dizuet hasteko. Zer nahi duzuen eta zer neurritakoak esango didazue gero. –Gutier konturatu zen 

emakume harekin kontu handiz jokatu behar zuela. 

 

 Saltzaileak bordatu mota guztiak erakutsi zizkien. Azaldu ere egiten zien zer nolako gauzak 

lantzen zituzten. Pixkana ideia eta eskaera gauzatzen aritu ziren. Egia zen denetarik behar zutela eta 

han ziren haietako batzuk erosi bazituzten ere, gauza gehienak enkargatu eta ikuskatu behar izango 

zituzten egin ahala. Hilabete oso batean tailerrean betiko lana eta gehiago izango zuten. Gauzak ongi 

egin nahian Gutierrek Maiari deitu zion denaz ongi jabetzeko eta emakume haiekin ezulerturik ez 

izateko. Maia ez zen aparteko saltzailea, baina langile fina zen eta bazekien bordatuei buruz eta 

nobleziaren gustuei buruz. Berriro hitz egin zuten nahi zutenaz eta egin beharrekoaz. Goiz osoa eman 

zuten gauzak zehazten eta eguerdirako emakumeak lasaiago eta pozik atera ziren dendatik. Gutier ere 

pozik zegoen, agertu zen diruzainarekin salneurriaz eztabaidatu ondoren, dirutza irabaziko baitzuten. 



  

  

Hain pozik ez zegoena Maia zen. Lan ikaragarria izango zuen hilabete eskas batean. Hasteko beste bi 

laguntzaile behar zituen. 

 Kalearen bestaldean Zuriñek eta Albok, Maratxo eta neskame baten laguntzaz larruzkoen 

tailerra eta denda jarri zituzten hiru urte lehenago. Zuriñe sorginkeriaz salatu zutenean Santurtzitik alde 

egin behar izan zuten. Etxea eta tailerrak ezin salduz, anaia, arreba eta ama han utziz alde egin zuten 

Albo artisauak eta Zurinek, Muno eta Arrosarekin, beren bi haurrekin. Maratxo gazteak eta Izotzek ere 

lagundu zieten. Orduan, Ibauri herriko jaun Millanekikoa ahaztuta egongo zelakoan, urrun geratzen 

zenez berriro hartu zituzten Izotz eta Zuriñe izenak. Anaia-arrebek ilehoria agerian utzi zuten eta bizitza 

berria bilatu zuten Burgoseko auzo hartan. Hiru urte lehenago, Burgosen gerlari postu bat eskaini 

ziotenean, Izotz itzuli zen Santurtzira, baina arrebak lehen baino arazo larriagoa zuen. Iragarrita bezala 

apezak sorginkeriaz eta erreboltari bezala salatu zuen elizan, andere Edelmirak, Goyak eta Luxana 

andereak lagunduta. Izotz San Jorgeko abadearekin hitz egitera joan zen Zuriñeren kontuak zuritu 

nahian. Abadeak sinestu zien, baina ez zuen gauzak konpontzeko modurik ikusten eta aholkatu zien 

bertze nonbaitera alde egitea. Denbora pasatzen utzi gabe, aurreztutako dirua hartu eta Burgosera alde 

egin zuten seiek. Gainera, Maratxok eta Izotzek elkar gehiago ezagutu zutenean maitemindu eta 

ezkondu ziren. Orduan, Albok laguntzaile batekin egiten zuen lan tailerrean eta Maratxo eta Zuriñe urte 

eskaseko bi mutiko txikiz, beste haurrez, etxeaz eta saskiak egiteaz arduratzen ziren, belar kontuak 

ezkutuan izanda. Izotzek Andiren lan berdinak egiten zituen gazteluan Mendoren agindupean. Biak 

konfiantzazko soldaduak ziren, taldeburu. 

 Denbora asko pasa gabe Zuriñek Maia ezaguzu zuen eta lagunak egin ziren. Biak artisauak ziren, 

merkatariekin erlazionatuta eta anaia-senarrak gerlariak eta zaldunak ziren. Interes eta gogo berdina 

zuten. Beste pertsona batzuekin laguntasun harremana bazuten ere, haien artekoa gehiago zen, biek 

egin zuten ihes betiko bizitzatik eskapatzeko. Batak bestearen bizitza ezagutu zuen. Are gehiago, 

kristautasunaren kontrakoak ez baziren ere, biek euskal tradizioen zale ziren. Bereziki Mariren 

tradizioak eta istorioak maite zituzten, baina beraien arteko kontu hura isilpekoa zen. Zuriñe mintzatzen 

ari zitzaion Maiari.      

 –Marik euria eta eguraldi ona zabalduko dizkigu. Udaberriko garai argia hasten denean ikusiko 

ditugu loreak eta fruituak eguzkiaren argitan. 

 –Zein poetiko! Bada garaia. Aurten ia ez da izan eguraldi oneko egunik. 

 –Ez apuratu, izango ditugu. Ez duzu nabari berak sarri ekarriko dizkigula? 

 –Hala izan bedi! Ez dut inoiz ezagutu, zuk bezain ongi Mari ulertzen duenik. 

 –Maia, kontuz hitz egin behar dugu. Ezin ditu inork gure solasak entzun. 

         

 Zuriñek umeak esnatu zituen, garbitu eta gosaltzeko eman zien. Maratxo kanpoan zen erosketa 

eta mandatu batzuk egiten. Albo eta laguntzailea tailerrean ziren lanean. Izotz zerbitzuan zen gazteluan. 

Muno eta Rosa berehala atera ziren laguntxoekin jolastera eta berak saskiak egiten pasa zuen goiza. 

Maratxo haur txikiarekin agertu zenean bazkaria prestatzen hasi zen. Bi emakumeak solasean aritu ziren 

eguneko kontuez eta egin beharrekoaz. Ongi konpontzen ziren eta asko laguntzen zioten elkarri. Umeak 

agertu ziren eta gizonak ere bai. Bazkaldu ondoren umeek kuluxka egiten zuten eta gizonak paseatzera 

atera ziren lanean jarraitu aurretik. Maratxo eta Zuriñe saskigintzan aritu ziren, gizonak eta umeak 

beren eginkizunetan bezala. Gaututa, zerbait afaldu ondoren umeak lotara joaten zirenean helduak 

atseden momentua aprobetxatzen zuten gehienetan sukaldean eta gizonak askotan kanpoan kideekin 

elkartzen ziren ardo pote bat hartzeko. Arrats hartan, Zuriñe bere lagunarekin hitz egitera joan zen. 

Maia ere egunekoa bukatu ondoren patioko ate ondoan geratu zen lagunaren zain. 

 –Kaixo Zuriñe, zer moduz? 



  

  

 –Ondo. Nik egun arrunta pasa dut eta zuk? 

 –Kondearen neskame nagusia agertu zaigu bordatu asko eskatzeko. Konde txikia ezkonduko da 

eta dena nahi dute egina hilabete batean. 

 –Orduan lana izango duzue. Diru asko irabaziko duzue. 

 –Lan gehiegi denbora gutxirako. Zamauak, ohe-oihalak, neurrian egindako soinekoak, jakak eta 

atorrak, baita zapiak eta gortinak ere, hilabete batean egin behar ditugu, gehienk bordatuz. Ez dut 

ezertarako astirik izango. 

 –Hartu neska gehiago. 

 –Hori pentsatu dut. Zuek, koinata eta biok ez zarete jostun txarrak. Lagunduko zenidakete 

hilabete batez? 

 –Orain saski asko egin ditugu denbora baterako. Gustura egingo nuke, baina bakarrik 

arratsaldeetan egin ahalko genuke. Goizean etxeko kontuak eta umeen zaintzak ez digu astirik uzten. 

 –Arratsaldeekin aski izango litzateke eta josten eta bordatuetan aritzen garen bitartean umeak 

zain ditzakegu patioan. 

 –Ados. Maratxori galdetuko diot, baina ez dut uste arazorik izango duenik. 

 –Primeran. Orain gustura kontatuko dizut ezkontzaz jakin dudana. 

 –Eta nik gustura entzungo dizut. –Zuriñek irri egin zuen, ongi baitzekien Maiaren kontakizunak 

oso mamitsuak zirela. Ezagutzen ez zituenentzat bi emakumeak itxuraz aparte oso antzekoak ziren. Biak 

artisau onak, merkatariekin lanean ari zirenak, familia zutenak...; baina Zuriñe atsegina izanda ere, 

gutxiago hitz egiten zuen eta Maia ez zen isiltzen lagunen artean egoten zenean. 

 

 Maiak kontatu zizkion lagunari ezkontzaren kontura jakingarri guztiak. Garrantzitsuena 

emaztegaia zen, zeren eta Leongo Sancha baitzen, hil berria zen Alfonso V.aren alaba bakarra. Gainera 

hilabetea pasa ondoren infante Garcia Leonera joango zen eta han Leongo erregearekin bakea sinatuko 

zuen. Ondoren, zer nolako oihal eta bordatuak egingo zituen kontatu zion lagunari. Une batean Zuriñek 

izan zuen burutazioa bota zion lagunari. 

 –Konturatzen al zara Sancharekin ezkontzen dena Leongo agintaritzan hirugarren bihurtuko 

dela? 

 –Zer esan nahi duzu? Ez dut ulertzen. –Maiak ez zituen kontu haiek gehiegi ulertzen. Aginte 

kontuak ulergaitzak zitzaizkion; Zuriñeri, ordea, ipuinak eta istorio interesgarriak. 

 –Bermudo da Leongo Alfontsoren seme bakarra. Hilez gero, oinordekoa Sancha izango litzateke 

eta boterea beraren senarrak hartuko luke. –Maiak ulertu zuen. 

 –Egia da!! 

         

 Andi eta Izotz gaztelu ondoko ordokian armetan praktikatzen arituak ziren. Goizean, hirurehun 

oinezkok arma guztiak aldean lasterkan itzuli handi bat egin ondoren, arma desberdinekin praktikatzen 

aritu ziren. Bi ekintzen artean bost ordutan aritu ondoren, patioan garbitu batzuk egin zituzten eta 

mokadu bat hartu zuten indarrak berreskuratzeko. Andi gizakote bat zen, baina ez dorpea; Izotz 

lirainagoa zen. Bi gerlariak ura edaten ari ziren hormaren kontra eserita, azkeneko ariketan ezpata eta 

ezkutuarekin elkarrekiko borroka komentatzen. 

 –Izotz, ongi jasan dituzu nire kolpeak eta erasoak. Beti izan zara trebea, baina ez zinen ni ordu 

erdi batez geldiarazteko gai. Lehenago hasten zinen borroka eteten. –Izotzek barre algara egin eta 

erantzun zion. 

 –Ez da niregatik, Andi. Zuk hartu dituzun kiloak dira aldaketaren arrazoiak. 



  

  

 –Ez dut uste. Oraindik ez ditut hogeita hamar urte eta ez dut pisurik hartu. Esan ezazu nahi 

duzuna, baina asko irabazi duzu erresistentzian. 

 –Hala izango da. Broma zen esan dizudana. Benetan uste dudana da lehen bezain indartsua 

zarela. Agian egiten ditugun praktikekin gero eta denbora gehiago jasaten dugu. Armakideak ere 

hobetzen ari dira. Uste dut gure lanari eta Mendori esker dela. 

 

 Andi aspaldian zen kapitain Burgosen. Izotz, aldiz, hiru urte eskas lehenago hartu zuten 

Mendoren agindupean. Hala ere, bi gizonen bizitza oso berdina izan zenez elkar ulertzen zuten 

bizitzaren aurreko erabakietan. Horri gaineratu behar zitzaion kasualitatez familiak aurrez aurre bizi 

zirela eta baten arreba bestearen emaztearen lagun mina zela, beraiek bezala emakumeek bizitza 

berdina izan zutelako. Une hartan biek buruan zutena udako kanpaina zen. Mendo beti bezala 

Guadarramara bidaliko zuten mugak defendatzera. Gainera, haiek bezalako kapitain txikiak berarekin 

eraman ahal zituen edo beste bi aukera zituzten, bata zen Burgosen geratzea edo Garcia konde gazteari 

Leonera laguntzea. Biek beste bi aukerak eginak zituzten eta gehienei bezala interesgarriagoa egiten 

zitzaien Leonera joatea, azken batean hiri hartan festa giroa egongo baitzen. Gauza bera pentsatzen ari 

zirelakoan, Izotzek bere ustea adierazi zuen. 

 –Andi, nahiago nuke Leonera joan, beste guztiek bezala. Hala ere, nik Mendori eskatuko nioke 

gu ez banatzea. Zer iruditzen zaizu? 

 –Gauza bera pentsatzen ari nintzen, baina uste dut horrela asko jokatzen ari garela. Famatuak 

gara seguruak izateagatik eta horrela eskatuz gero, Guadarramara bidalita edo hemen geldituta 

mesedea egina izango luke. Edonola ere, ados nago zurekin. Nahiago dut zurekin ibili, edonora, 

Guadarramara edo Leonera, bakarrik joan baino. 

 

 Arratsaldean aginduak jasotzean, hurrengo egunetako zerbitzuak zein ziren jakin ondoren, 

beste kapitainak joan zirenean eskaera hura egin zioten Mendori. Honek pentsatuko zuela baino ez zien 

esan, noiz erabakiko zuen aipatu gabe. Bi lagunek ez zuten zerbitzurik hurrengo eguna bitartean. Batek, 

Andik, eguneko zaintzak kudeatu behar zituen eta Izotzek zalduneriarekin ibilaldi bat egin behar zuen. 

Dena den, biak egun hartan beren etxeetara abiatu ziren elkarrekin. Oinez ari zirela, eskaeraz mintzatu 

ziren. 

 –Zer uste duzu Izotz? Zer erabakiko du Mendok? 

 –Nik uste dut niri eztakitnon zalduneriarekin ibiltzeko aginduko didala eta zu zaintzan jartzen 

zaituzte beti. Bromaz aparte, ez dakit nora bidaliko gaituzten. Zaila izango da elkarrekin Leonera 

bidaltzea. 

 

 Auzora heldu zirenean, Albo eta Gutier alde batetik eta Maratxo, Zuriñe eta Maia haurrekin 

bestetik oihal denda aurrean ziren bi bankutan arratsaldeko azken orduak eta giro ona aprobetxatzen. 

Emazteak agurtu zituzten eta musu iheskor bat eman ondoren gizonengana jo zuten. Gutierrek kontatu 

zizkien azken berriak. Pozik zirudien. 

 –Aurreko egunean neskame-buruak eskaera egin ondoren, Urraca kondesa-alarguna agertu da 

dendan, oihalak, gortinak eta zamauak begiratzeko. Haietako asko aukeratu eta ordaindu ditu. Oniritzia 

eman du ari garenarekin jarraitzeko. Gutxi ez balitz, gero pasatu dira Alboren dendatik eta gauza batzuk 

erosi dituzte. Salmenta ederrak egin dituzu ezta? –Albo harrituta ikusten zen. 

 –Bai. Hala izan da... Nik kontatu nahi dizuedana da andereak bazekiela zuek gure ahaideak 

zinetela eta adierazi digu zuek bezalako gerlariei esker garela libreak. Horrek zerbait esan nahi du, ezta? 

–Bi gerlariek beren gora-beherak kontatu zizkieten lagunei. 



  

  

Arlanzoneko jaun Azenari Enekones, 1028an.  

       

 Zaldun batzuk ari ziren martxa motelean Arlanzonera bidean. Udaberriko egun ederra zen eta 

zereal lurrek berde zoragarria eta emankortasuna adierazten zuten. Soldaduak, zerbitzariak, Jakue eta 

Joan atzean izanda, Azenari eta Isa arabieraz ari ziren. Urte haietan Azenariren inguruko guztiek 

arabiera ulertzeko moduan ikasi zuten, are gehiago laguntzaile pertsonalek. Hala ere, bi lagunek egiten 

zutena bakarrik txikitan ikasitakoek egiten ahal zuten. Al-Andaluseko kontuez ari zen Isa. 

 –Kontatu didatenez omeyatar bat izendatu dute kalifa. –Azenari Gaztelako eta Baskoniako 

gobernuekin zerikusia zuten auzitan aritua zen. Isa edo Blasko Bernardez, Azenari bezala Kordoban 

hezitako katib-a zen, arabiar eta judutar komunitateekin al-Andaluseko gauzez jakiten lehena. 

 –Azken urteotan hamuditarrak eta omeyatarrak aritu dira galdutako kalifatoaren burutza 

eskuratu nahian. Nor da orain kalifa? –Gezurra iruditu arren, Isak ez zuen aspaldian hango berririk eta 

Azenari zen hango kontuez berriak izan zituena. 

 –Hisam III.a, al-Nasirren bertze birbiloba bat da. Hamuditarren kontra ari da borrokan oraindik 

eta ez du Kordoba hartu, baina badirudi lortuko duela. Habusek zerbait aipatu zuen azken eskutitzean. 

 –Bai, baina ez zuen kalifatzat hartzen. Habusek lortu du Granadako taifa independente eta 

indartsua eta bost axola zaio Kordoba. Semuel ben Nagrella katibak, praktikan visirra denak laguntzen 

dio gobernuan. Nagrella judutarren Nagib-a da, printzea. Azenari, zuk ezagutu zenuen Nagrella ezta? 

 –Bai. Habusek eta biok hamabi bat urte genituenean Hayyuy gramatika maisuarekin ikasi 

genuen. Ben Nagrella eta ben Hazm ere bere ikasleak ziren. Orduan ikasi nuen sakonki arabiera. Ben 

Nagrella oso argia eta kultur handikoa zen. Bere erlijioaz eta arabieraz jakintsua zen, Hayyuy mailakoa. 

 –Entzun nuenez, garai hartan Hayyuy judutarra zen al-Andaluseko maisurik onena. Hortaz ari 

garenez erran behar dizut Garzia ongi ikasten ari dela. Gure liburutegiko liburu gehienak irakurtzeko, 

ulertzeko eta haietaz zerbait mintzatzeko gauza da. Latinez eta matematikan ez da hain ona. Zure alaba 

zoragarri hori are trebeagoa da arabieraz. Zu ez zara konturatu beraiekin baskoieraz mintzatzen 

zarelako. –Azenarik ulertu zuen laguna eskaera egiten ari zitzaiola. 

 –Hemendik aurrera arabieraz ere egingo dugu beraiekin eta Gailarekin. –Errandakoa egiteko 

asmoa izanda ere, bazekien zaila izango zela. 

 –Saiatuz gero eta pixka bat egiten baduzue aski izango da Azenari. Badakit zein zaila den 

ohiturak aldatzea. Niri berdin gertatzen zait baskoieraz. –Azenarik bukatutzat eman zuen solasgaia. 

Arlanzon begi-bistan zuten. 

 –Uste al duzu Hisam III. honek kaliferria batzen lortuko duela? –izan zen Isaren azken galdera. 

 –Ez dut uste. 

 

 Erreka ondoko lur ederrak zeharkatuz bide zabalak bailararen barrena eramaten zuen. 

Zumardiak jarraituz hiribildura heltzen zen. Arlanzon herria handiagotu zen azken aldian. Hurbildu ahala 

gaztelu eta eliza handien inguruan etxe ederren multzoa asmatzen zen harresi eta dorre altuen atzetik. 

Zubi ederretik ez urrun burdinolak eta tailerrak sumatzen ziren. Berrehun bat metrotik burdin hotsak 

eta jendearen jarduna nabarmen gehiago entzuten zen. Handik adin guztietako haurrak ibiltzen ziren. 

Egun eguzkitsua eta beroa zen, udakoa zirudiena. Zubiaren ondoan erreka ertzeko aldapetan neska 

batzuek jolaserako etxe bat antolatu zuten. Harriekin imajinatutako gelak antolatu zituzten eta etxe 

handi baten bizitzara jolasten ari ziren. Neska handiek agintzen zieten bertzeei eta era berean neba-

ahizpa txikiak zaintzen zituzten. Gela handia izango zen hartan zapiekin joste lanak egiten zituzten. 



  

  

Kondesa deitzen zuten hamabi bat urteko neska batek anaia txikiari begiratzen zion. Honek bertze bi 

lagunekin ura belaunetaraino errekan amuarrainetan ari ziren. Eskuz harrapatzen trebatzen ari ziren. 

Hamar urteko mutilak bazekien arrebak begira zuela. Berak bazekien igerian eta ez zuen ongi eramaten 

arrebaren babesteko gogo hura. Anaia bikia, Eneko, bi urte lehenago birikeriaz hil zenetik asko babesten 

zuten. Etxeko guztiak, bera barne, haren faltagatik gutxi edo gehiago aldatu ziren. Bazekien arrebak 

maitasunagatik egiten zuela, baina ez zitzaion gustatzen. Arreba altxatu eta zuzendu zitzaion. 

    

 –Garzia, atoz hona. Aita etorriko da Burgosetik eta gosetuta egongo da. –Mutila ez zegoen prest 

amuarrain harrapaketa uzteko. 

 –Utzi bakean. Ez dugu-eta oraindik amuarrainik harrapatu. Aitak afaltzeko nahi ditut. –Neskak 

ez zuen bere agindua errepikatu, baina moztu nahi zuen. 

 –Lehenago hasi behar zenuen. Berehala ilunduko du eta Atta agertuko da. –Mutilak ulertu zuen 

berandutu zitzaiola, baina aita ikusteko gogoa bazuen ere, gustura zegoen jolasean eta jarraitu nahi 

zuen une batez. 

 –Maddi, ez kezkatu. Hemendik pasatuko da etxerako bidean. 

 –Ez. Burgos bidetik zuzeneko bidea hartuko du eta ez diogu etorrera egin ahal izango. –Garziak 

arrazoi zuela ulertu zuen. Ez zuen aitaren etorrera galdu nahi. 

 –Banoa! 

 

 Arlanzoneko jauna kanpora joaten zenean, Isa, Jakue eta Joanekin izaten zen. Haiek zerbitzariak 

baino lagunak ziren, katib-a, ezkutaria eta laguntzaile pertsonala zirenak. Bidaia azkar hartan hiru 

egunez egon zen Burgosen Gaztelako udako defentsaz arduratzeko eta hiru laguntzaileak, bi morroi eta 

lau soldadu eraman zituen. Azenari bere gaztelura zuzenean heldu zenean han zituen zain etxeko 

guztiak. Zalditik jaitsi bezain laster, gainean zituen alaba eta semeari besarkada eta musuak eman 

ondoren, Gailari eman zizkion. Etxeko zerbitzariak, administrariak eta zaintzan ez ziren gerlariak joan 

zitzaizkion agurtzera. Azenarik maitasun adierazpen haiek pozik hartzen zituen arren, mila alditan esana 

zien ez zuela horrelakorik nahi. Haurrek eta emazteak egitea normala zen, baina hiru egunetan kanpoan 

izateagatik ahal zuten guztiek, baita morroiak oihuka hartzea gehiegi iruditzen zitzaion. bestela ere, han, 

Kasilda; Garaitarrak: Erramun, Marko, Brizia eta umeak; Txomin, Urraka, Lorea eta Danila ere hantxe 

ziren ongi etorri egiteko. Azken batean haiek ere bere familiakoak ziren. Otsoa eta familia Agesen ziren. 

Xan Luze hil zenetik han antolatu zuten bizitokia. Xana eta umeak gustura ziren beren herrian eta handik 

Otsoak bete ahal zituen bere betebeharrak Juarroseko oinezkoen kapitain lanean. Joanes ere Okan zen 

tenentzian Azenariren ordezkari. Andre Madalen hil eta gutxira jaun Garzia zendu zenean, Azenarik 

Gailaren izenean jaso zituen Okako tenentziaren betebeharrak eta Joanes jarri zuen postu hartan, 

zaldunen kapitaina izateaz gain. Bestalde, jaurerria ongi funtzionatzen ari zen Garaitarrei esker. 

 

 Afalostean, saloi txikian denbora luzeagoa eman zuten haurrek gurasoekin azken egunetako 

gauzez kontu-kontari. Maddi belaun gainean esertzen zitzaion aitari eta Garzia amaren oinetan izaten 

zen istorioak eta gertaerak aditzen. Azenarik Garcia konde gaztearen ezkontza planak kontatu zizkien. 

Gailak egin zion galdera.          

 –Orduan aurten ere ez zaitugu hemen izango uda osoan. 

 –Bai. Leonera joanen naiz, baina hara joanen ez banintz Guadarramara edo Naiarara joan 

beharko nuke. 

 –Bai, baina leku horietatik lehenago itzultzen zara eta Leonera joanez gero seguru denbora 

gehiegi pasa gabe beste leku batera joateko esango dizutela. Noiz mugituko zarete? 



  

  

 –Maiatzaren bukaeran abiatuko gara. Abuztuan itzuliko gara. –Maddik egin zuen hurrengo 

galdera. 

 –Atta, eta ez gaituzte ezteietara gonbidatuko? 

 –Leonen ezkontza hitzarmena eginen dute. Itzultzean Burgosen ospatuko dira ezteiak eta 

orduan izanen duzu ospakizun horretan parte hartzeko aukera. Soineko berriak behar dituzue. –

Azkeneko esaldi horrekin Gailari laguntza eskatu zion. Honek bazekien nola lasaitu bere alaba mugitua. 

 –Lasai Maddi, ospakizunen prestaketetan arituko gara ezkonberriak Burgosera etorri baino 

lehen. Egia da denondako soinekoak eta jantziak prestatu behar izango ditugula. Aukera izango dugu 

Maiaren bordatuetan aukeratzeko. –Maddi lasaitu zen, Maia, Zuriñerekin eta beren haurrekin gustura 

ibiltzen zelako. Garzia, aldiz, familia haietako haurrekin ongi konpondu arren, ez zen konformatu eta 

aitarekin Leonera joatea ezinezkoa zela jakinda ere, saiatu egin zen. 

 –Atta, nik badakit zalditan ibiltzen eta ez dut arazorik sortuko. Gizonok kondea babestu behar 

dugu. –Besteek egin zuten barre, mutikoak esandakoaz eta ahaleginagatik. Azenarik kendu behar zion 

horretarako esperantzarik. 

 –Bertze batean izanen da. Oraindik gazteegia zara. 

 –Orduan ehizara joan behar dugu. Bihar egun ona izanen dugu. –Azenarik Gailari begiratuta 

eskakizuna kontuan izan zuen neurri batean. 

 –Bihar ezin dugu. Bihar bisitaldia egin behar dut tailerretan eta zalditegietan eta etzi badugu 

Erramun eta biok egun osoko lana. Etzidamu itzuli txikia egin ahal dugu guztiok errekatik gora, goiko 

urtegietatik. 

 –Ongi da, baina nik lagundu nahi zaitut biharko eta etziko eginkizunetan. –Orduantxe Gailak 

adierazi zion berak ere betebeharrak zituela. 

 –Garzia, bihar goizean saioa duzu Txominekin eta gero, Isarekin eskolak hartu behar dituzu. 

Latinez, arabieraz eta zenbakietan ongi ikasi behar duzu. Arratsaldean joan zintezke aitarekin 

zalditegietara. Ez al da Azenari? 

 –Bai. Amak arrazoi du. Lehenengoa betebeharra da. Ikasi behar duzu. Hala ere, zalditegietara 

joango gara beranduago. –Une hartan Maddik ere bere nahia adierazi zuen. 

 –Nik ere izango ditut zereginak eta ikasi beharra goizean, baina zalditegietara joan nahi dut 

zuekin. –Gailaren keinuari erreparatuta, mutikoaren desesperaziorako onartu zuen. 

 –Ez dut beti emakumeekin ibili nahi –bota zuen mutilak. Neskak ez zuen bere protesta isildu. 

 –Zer da, bakarrik gizonak ibili ahal direla zalditan? –Aitak moztu zien. 

 –Hirurok joanen gara zalditegietara, nigandik hurbil eta kasu eginez ibiltzen bazarete. Maddi zu 

bezain ona da zalditan. 

 

 Beranduago senar-emazteek solas egin zuten. Bien buruan alaba eta semearen etorkizuna 

zuten. Gaila hasi zen alaba aipatzen. 

 –Gure alaba polita da, baina oso argia ere bada eta arazoak izango ditu egia esaten duelako. Ez 

dakizu nolako lotsa sentitzen dudan batzuetan andere tente eta kopetazuriei erantzunak ematen. 

Kontua da egia baino ez duela esaten, baina neurtu gabe. 

 –Gaila, zu bezalakoa da! Ikasiko du isilik egoten, haurra da-eta. 

 –Honezkero emakumetzen ari da. Hamabi urte beteko ditu... Baina egun hauetan kezkatzen 

nauena Garzia da. Armak eta abenturak baino ez ditu buruan. 

 –Maddik zaintzen du. Zer uste duzu, bizia arriskatzen duela? 

 –Horrenbeste ez, baina beldur naiz. Mugituegia da. Arriskua nonahi dago. –Une batean birika-

minez hil zen semearen mamu eta oroitzapena izan zuten. Gailak pena handia zuen haurrak handitzen 



  

  

ari zirelako eta umerik ezin zuelako izan bikiez erdi zenetik. Azenarik ez zion horri garrantzirik ematen, 

berak ere bazuen haurrak galtzeko beldurra. 

 –Kontu eginen diogu. Ez zaio ezer gertatuko, Gaila. Argia ere bada! –Isilik egon ziren une batez. 

Gero, etxeko eta jaurerriko kontuak agertu ziren beraien pentsamendu eta solasean. Urte ona 

sumatzen zuten, uztak ez baitziren txarrak izango. Gailak adierazi zuen ez zuela arazorik aurreikusten. 

 –Azenari, aurten ez duzu auzi berezirik konpondu behar izango, herritarren ezulertu batzuk izan 

ezik. Uztak ere ongi datoz. Lasai joan zaitezke Leonera. Nortzuk eramango dituzu zurekin? 

 –Jakue, Joan eta Isarekin joateaz gain, zerbitzari eta gerlari gutxi batzuk eramanen ditut. 

Infanteari laguntzeko Antso erregea eta Semeno anaia ere joango dira. Gerlariak ez dira berrehun bat 

baino askoz gehiago izango. 

 

 Hurrengo egunean goiz gosalduta eginkizunetara abiatu zen. Burdindegiak, zeramika, beira eta 

gurdi tailerrak lanean ari ziren. Erramun Garaik administratzen zituen eta urtean zenbait momentutan 

lan gutxiago bazuten ere hogeita bost langilek egiten zuten lan eta bertze hamarren batek urtean 

zenbait hilabetez, negualdian gehien bat. Maisuak bost ziren, bi beiran aritzen zirenak; eta zeramikan, 

burdingintzan eta zurgintzan maisu bana ibiltzen ziren. Bost langile laguntzaile ari ziren lanean 

maisuekin eta bertze langileak beharren arabera ibiltzen ziren lan batean edo bertzean. Garai batean 

probetan artelan asko gelditu zen saldu gabe; hala ere, orduan gustu eta beharren arabera egiten zuten 

lan eta ongi ari ziren. Urte hartan, errentak eta uzta onak jasoko zituzten. Marko Garaik etxeko 

martxaren berri eman zion. Artaldeak, behi taldeak, bertze etxabereak ugariak ziren eta zaldien 

hazkuntza esku onetan zen. Azenarik hilabete eskasean justizia egiteaz gain herrietako administrazioaz 

arduratu behar zuen eta baita gerlarien trebatzeaz eta praktikaz ere. Arratsaldean Azenarik seme-

alabekin zalditegiak bisitatu zituen. Gazteluko ukuiluetan eta ondoko itxituran ziritarren arabiar-

berebere hiru odol-hariko behor, zaldiko, moxal eta ar batzuk zituzten. Bele, Tximista eta Gaztaina 

lehenengo zaldiak zaharrak ziren eta Urrezeko zalditegian zituzten, baina orduan haien ondorengo 

ederrak zituzten. Beste Bele eta Zuri ziren orduan Azenarik erabiltzen zituenak. Azenariren lagunek ere 

bazituzten odol bereko zaldiak. Tximista, Bele eta Gaztaina zaldien ondorengoak ziren, ongi nahasita 

hala ere. Noizean behin arrak trukatzen zituzten Granadako hariekin. Gazteluko zalditegi batean, 

sarrerakoan, normalean soldaduek eta etxekoek erabiltzen zituztenak gordetzen zituzten eta 

ekialdekoetan sanhayarrak deitutakoak izaten zituzten. Une hartan erren bat eta erditu berritan behor 

eta zaldiko batzuk zeuden. Haurrei bezala heldu guztiei gustatzen zitzaizkien zaldiko haiek. Aurreko 

itxituran larru beltzeko jaioberria ikusi zuten, titia hartzen ari zena. Garzia berehala hasi zen eskatzen. 

 –Atta oparituko didazu zaldiko hau? Nire pottoka ez da oso aproposa trosta bizian ibiltzeko. 

Urte batean hau handituko da eta behar dut benetako zaldia. –Azenarik barre egin zuen berekiko. 

Seriotasuna mantenduz erantzun zuen Maddik ere antzeko eskaera egingo zuela jakinda. 

 –Ongi portatzen bazarete eta asko ikasten baduzue hurrengo urtean izango dituzue –Maddik, 

dena den, bazuen zer esan. 

 –Atta, nik behor zuri polita nahi dut, urtea duena. Hodei izena jarri diot. 

 –Heziketa jarraituko dugu. Zebedeori esango diogu zuentzat dela eta ezagutu behar duzuela, 

baina zaldiak portaera on eta probetxuzko ikasketekin ordaindu behar dituzue. Goazen zaldien 

itxituretara bertze zaldiak ikustera. –Umeek ez zuten txintik atera. Nahi zutena lortu zutela uste zuten 

eta ez zuten dena pikutara bota nahi. Atetxo babestu batetik beheko itxiturara jaitsi ziren. Han Zebedeo 

eta Ezkerro zain zituzten. Zebedeo zen haiekin irekiena eta konfiantza gehien zuena. Azalpenak ematen 

hasi zen. 



  

  

 –Hemen sanhayarrak baino ez daude. Beste odol-hari berezietakoak Ezkerrok bidali ditu 

Urrezeko landetara. Zalditegiak bisitatu behar zenituztela jakitean hemen itxoiteko esan diot. –Ezkerro 

lotsatia zen oso eta nahiago zuen inoren laudarioak baino lasai lan egin, horregatik izaten zen Urrezeko 

zalditegietan. Azenarik galdetu zion zuzenean. 

 –Ezkerro, zer moduz daude bertze odol-hariko behor eta zaldiko jaioberriak? 

 –Jaio berriak eta behorrak oraindik ondoko korta horietan ditugu denbora batez. Gainerakoak 

Urrezera bidali ditugu leku zabaletan izateko. Itxitura mugatu hauetan denbora luzea pasa dute eta 

hobeki daude han. Zaldiko bat eta Gredoseko behor bat galdu dugu jaiotzetan. Ez dugu aukerarik izan 

salbatzeko. 

 –Ezkerro, badakigu behorrak ongi zaintzen dituzuela… Odol-erdiko behortegietan nola ibili 

zarete? 

 

 –Ondo. Oraingo jaiotzetan lanpetuta gaude eta berehala hasiko gara zaldi gazteak hezten eta 

zikiratzen. Berorrek apartatu behar ditu hazitarako arrak baina gutxienez hirurogei bat moxal ditugu 

udazkenean saltzeko. 

 –Ederki. Etzi edo etzidamu pasako naiz Urrezetik. Lan ona egiten ari zarete Ezkerro! –Ezkerrori 

berorika ez egiteko eskatzea alferrik zen. Aita-haurrak paseoan zaldiak ikusten ibili ziren iluntzera arte. 

 

 Erramun eta Txominekin ibili zen Azenari hurrengo goizean. Inguruko laboreak eta maizterrak 

bisitatzen aritu ziren eta hurrengo egunean zerbitzari eta gerlari batzuen laguntzaz Azenari, Gaila eta 

haurrak gurdi arin batean Arlanzon errekaren jaiotzera joan ziren, ibilaldi hartan eguraldi ona zutela 

aprobetxatuz. Leonera abiatu baino lehen itzuli luzean Okan Joanesekin eta Agesen Otsoarekin egoteko 

aukera izango zuen. Aspaldian ez zituen lagunak ikusten. 

 

  



  

  

Senbeno. Lapurdi eta iparraldetik Leonera.  

         

 Semeno Enekones, aspalditik Senbeno deitua, Gaskoniako izenaren aldaeraren arabera, 

Gaskonian ibili zenetik, hango bi zaldunekin izaten zen. Akize inguruko euskaldunak ziren eta Antsok 

handik aurrera hara norbait bidali behar bazuen Senbeno bidaltzen zuen. Hori zela-eta, Lapurdiko 

bizkonderri berrira joan zen hiru aldiz azken urteetan. Tolosarako kanpaina bukatu zenean Gaskoniako 

dukeak Antso erregeari Lapurdiko kostaldea eta barnekaldeko Baigorri, Oses, Size eta Armendarizeko 

lurrak eman zizkion zuzentzeko eta bikingoetatik defendatzeko. Antso erregeak, Lope Santxez Jauregiko 

Maiordomoa eta errege-familiakoa izendatu zuen Lapurdiko bizkonde. Senbeno izaten zen Antsok 

aginduekin bidaltzen zuena. Orduan Leonera lagunduko zion Antso erregeari. Bidaian Azenari anaia ere 

joango zen. 

 Hilabetea pasa zenean Leonerako bidaia egin behar zuten. Garcia kondeari Antso erregeak 

lagundu behar zion bidaian. Burgosera heldu zenean, Erregek, Mendo Fernandez Burgoseko tenentea 

eta praktikan konderriko Alferez Nagusiaren papera zuenarekin hitz egin zuen. 

 –Mendo, prest al dago kondea Leonera joateko? 

 –Prest dago, bai. Opariak prest daude eta bidaiarako beharrezko gurdiak, gauzak eta janaria 

prest daude. Hala ere, norbaitek esan behar dio kondeari noiz abiatuko garen eta ni ez naiz inor. Jauna, 

berorrek egingo al du? 

 –Egin egingo dut gaur bertan. Bidaia bukatu nahi dut ekainean eta bihar ez bada etzi goizean 

abiatu nahi dut. Bertze kontu bat dut zurekin hitz egiteko. Nik berrogei gerlari eramanen ditut 

zerbitzariez gain, baina komeniko litzateke gainera Gaztelako soldaduak izatea. Zenbat soldatu eraman 

ditzakezue, defentsa guztiak ongi mantenduz? 

 –Nik ehun oinezko eta beste hainbeste zaldun eramango nituzke konfiantzazko bi kapitainen 

agindupean. Komeniko litzateke haiei kondeak berak agintzea. Hala ere, bi kapitainak baskoiak dira eta 

zure aginduetara daude. 

 –Ongi da. Beharrezokoa da kondearen independentziaren itxura mantentzea. Beste kontu bat 

da nire babespekoa izatea eta seguruago izateko nire konfiantzazko alfereza jartzea. Utz iezadazu 

erraten ongi betetzen dituzula Gaztelako defentsa eta nire interesak ez zapuztea. 

 –Ez da gauza erreza jauna, bi interes eta printzei leiala izatea. 

 –Ez da izango! Hala ere, Burgos eta hemengo mugak ongi babestuta utzi nahi ditut. Ez dakit 

zenbat denbora pasako dugun Leonen. Baskoniako defentsa Fortun alferezak gordeko du eta espero 

dut zuk Guadarramako muga zainduko duzula. Nirekin Azenari Enekones eta bere anaia Senbeno 

eramanen ditut. Fernando Muñoz konde leondarrak lagunduko digu gainera. Nor utziko duzu 

Burgosen? 

 –Munio Gustios, Sancho Garciaren ezkutaria zena eta Gaztelako kapitainik onena kondearekin 

joango da Leonera eta bere bigarrena den Fernado Petriz geratuko da Burgosen. Gonzalo Muñoz 

Montaña, Asturiaseko Santillanakoa, nirekin eramango dut Adaja bailarara. 

 –Ongi da. Kondeari galdetu behar diozue guzti honetaz. 

 

 Handik ordu betera, Antso erregea, Garcia kondearekin ari zen hizketan. Diosalak eta beraien 

osasunaz elkarri galdetuta koinatuak hasi ziren bidaiaz mintzatzen. Beraien arteko harremana ez zen 

lagunena, baina ez ziren gaizki konpontzen. 

 –Garcia, pozik egon zaitezke Leonekin sinatuko duzun itunagatik. 



  

  

 –Banaiz. Eskerrak eman nizkizun Gaztelako bakea segurtatzeagatik. Ez nuen sinisten esan 

zenidanean. Egia bada Sancha polita eta argia dela, ezin naiz kexatu. Leonekin Ceako arazoa konponduz 

gero, Gaztela segurua izango da. Koinatu, hemendik aurrera ez duzu zure babesa mantendu behar. 

Jadanik Enkarterriak, Mena, Losa, Bureba eta Juarroseraino zure menpean daude aitarekin egindako 

hitzarmena eta arrebaren dotearen arabera. Hurrengo urtean geure kabuz defendatuko gara... 

 –Ulertzen dizut. Adinez nagusia zara eta nazkatuta zaude nire itzalarekin. Hala ere, nire laguntza 

izango duzu. Gaztelaren bakea gure bakea ere bada. Bertzetik espero dut elkarrekin ongi konpontzea 

eta elkarri laguntzea. Zuek Toledoko mugarekin duzue borroka tokia eta guk Zaragozako taifarekin. –

Konde gaztea une batez serio jarri zen. 

 –Nik ere espero dut. Gustatzen ez zaidana da Muniari Mayor deitzea. Ni baino lehen jaio zen, 

baina bere dotea baduzue... Gaia aldatuz, galdetu behar dizut zer egingo dugun zehatz-mehatz Leonen. 

Fernando Muñoz leondarrari galdetu diot, baina ez dit erantzun. Mendoren oso laguna da eta harekin 

hara eta hona ibilita ez dit hitz egiteko aukerarik eman –Antsok gorde egin zuen haserrea eta azaldu 

zion. 

 –Zuk eta Sanchak elkar ezagutuko duzue eta adostasuna emango duzue hemendik urte 

gutxitara ezkontzeko. Andregaia oraindik gazteegia da, hamalau urterekin eta botoak baino ez dituzue 

egingo. Bestetik, bake-hitzarmena sinatuko duzue zuk eta Alfonso erregeak. Ezteiak urte bat edo bi urte 

barru ospatu ahalko dira. 

 –Ez dakit zergatik, baina dena politegia iruditzen zait. 

 

 Euria ari zuen Leonera abiatu zirenetik. Castrojeriz, Fromista, Carrion eta Sahagunen izan ziren 

eta bi egunetan Leonera helduko ziren. Nahiz eta euria egin, zaldunek euritarako jantziak eramanda, ez 

zuten arazo gehiegirik ibiltzeko, oinezkoek ez bezala. Arrats guztietan nobleek eta Julian apezpikuak 

etxe onetan aurkitzen zuten aterpe. Bertzeek, sukalde, ikuilu eta kanpaina-dendetan egiten zuten lo. 

Ilaran jarrita zigi-zaga ikusten zen gerlarien erdian gurdiak eta zerbitzarien atzetik azkeneko zaldunak 

ibiltzen zirela. Aurretik bidalitako begiraleak aparte, buruan kondeak eta erregeak gidatzen zuten, 

gertuenek jarraitzen zituzten bitartean. Handik hurbil jatorriz Uharteko Azenari eta Senbeno Enekones 

anaiek jarraitzen zituzten. Denek Azenari enekotarra eta Senbeno deitzen zieten. Bi anaiek, urte batzuk 

lehenago adiskidetu zirenetik elkarrekin egoteko aukera bilatzen zuten. Ez zituzten haiek gerlariak 

zuzentzen, orduan Erregeren gertuko noble bezala ibiltzen baitziren. Momentu hartan Senbeno 

Cerezon tenentea zen eta Azenari Juarroseko alkaidea, biak Gaztela ondoko tenenteak eta Gaztelako 

defentsan zebiltzanak. Senbeno Donejakue bideari buruz ari zitzaion anaiari. 

 –Garaziko Donibanetik honaino bide hau da nagusiena. Ikaragarria da urte gutxitan nola 

handitu diren bideko herri, komentu, monasterio, baseliza, ospitale eta ostatuak. Gaskonian lau edo 

bost dira bide nagusiak baina hemendik nabari da bidearen segurtasunak zer izan daitekeen. 

 

 –Ez dut ulertzen... Kostako bidea oraindik erabiltzen da. Baskonian kostakoaz gain Ibañeta edo 

Sonportetik pasatzen da. Leku guztietan daude eliza, monasterio, herri eta ostatuak. Zer esan nahi duzu 

segurtasunari buruz? Beti izaten da arriskua! 

 –Ez. Gaskoniako bide guztiak iparraldetik eta ekialdetik Pirinioetara anitzak dira eta ez dira 

seguruak, denak zaintzea ezinezkoa delako. Berdin gertatzen da frankoen dukerri eta konderri 

guztietan. Gu bide nagusi baten ondoan jaio eta bizi gara eta ez gara konturatzen zer gertatzen den 

bide galduetan. 



  

  

 –Ulertu behar dut bide nagusia izendatzeari esker askoz seguruagoa dela? Nik nabaritu dudana 

da Naiaratik Burgoserako bidean zenbat jende pasatzen den eta zenbat eraikin jaso den. Bai, uste dut 

ulertzen dizudala. 

 –Gaskoniako bideetako egoera ezagutu izan bazenu, baita kostaldekoa eta Arabakoa,argiago 

ikusiko zenuke. Ez dakizu zenbat gaskoi, merkatari, artisau edo gerlari etorri den bideko herrietara. 

Franko deitzen diete, baina gehienak gaskoiak dira. Hemen ere, Leongo lurretan, asko ikusi dut eta baita 

leku askotako frankoak ere bai. 

 

 Andi eta Izotz, ibiltarien zutabearen bukaeran zebiltzan, beren oinezkoen madarikazioak 

entzuten. Bideak lokaztuta izaten ziren eta beraiek pasatzen zirenean ezin zen ongi ibili. Bi lagunek 

zaldietan errazago ibiltzen ziren, baina kexa eta biraoak entzun behar izaten zituzten. Andi ere kexu zen. 

 –Nazkatuta nago euria eta lokatzarekin. Ez dugu zorte onik izan! 

 –Lasai, bi egun barru Leonera helduko gara. Entzun dudanez kuarteletan leku on bat aurkituko 

dugu. Asteak pasatuko ditugu hirian eta aukera izango dugu atseden hartzeko. Eguraldi ona izango dugu 

eta ehizara aterako gara inguruak ezagutzeko. 

 –Hala izan dadila!      

 

 

  



  

  

Leongo egonaldia.  

 

 Leonera heldu baino lehen eguraldia aldatu zen. Oskarbi zegoen. Muino batetik, lautadan 

erreka baten ondoko hiri erromatarra ikusi zuten, Legio deitutakoa. Legion baten kanpamendua hiri 

bilakatu zen eta harresiak ordutik berreraikiak baziren ere antzinatasuna nabari zen. Hirian ez ziren bost 

mila biztanle izango, baina harresien barnean kuartelak zituzten eta kanpo aldean, merkatua ez zenean 

maniobrak antolatzen ahal ziren. Gaztelua eta erregearen jauregia iparraldean ziren eta hiriaren erdian 

San Isidoro eliz handi-polita plaza nagusiaren ondoan. Iritsi berriei etxe bat eskaini zieten erosoago 

izateko eta oinezko soldaduei kuartelak. Hala ere, Antsok nahiago izan zuen zaldunekin kanpoko 

kanpamendu batean gelditu, libreago ibitzeko eta ehizara atera ahal izateko. 

 Hurrengo egunean jauregian elkartu ziren bi erregeak, konde gaztea eta printzesa. Areto 

nagusian Leon, Gaztela eta Iruñeko nobleak; apezpikuak, apezak eta jauregiko zerbitzariez inguratuta 

ezagutu zuten elkar senargaiak eta andregaiak. Zeremonia batean hitzarmen politikoak sinatu ondoren 

festa eta bazkaria antolatu zuten. Ezkontza-hitzarmena bertze egun baterako utzi zuten. Bazkaria baino 

lehen musika lasaiaren doinupean bertzeek kortesiaz hizketan ziren bitartean, ezkongaiak lorategietara 

atera ziren. Beranduago, handik bi edo hiru ordutara, Garcia eta Antso elkartu ziren. Garcia pozik nabari 

zen.     

 –Neska zoragarria da Sancha. Kondesa ona izango dela ez dut dudarik. Esanekoa da, atsegina 

eta behar politikoari emana. Baina gainera, ederra eta zoragarria da. Esan dit poztu zela nire kondesa 

izan behar zela jakin zuenean. Leon hain urruti ez dagoenez, itzul daiteke noizean behin eta gainera, 

lagunik onenak berarekin eramango ditu Burgosera. Ezagutu nauenean esan dit bere gustukoa naizela 

eta hurrengo egunetan nirekin egon nahi duela. 

 –Erran dizut, polita, ona eta atsegina zela. Maitekorra eta maitagarria zela ere erran zidaten. Ez 

nuen ezer aurreratu nahi, baina pozten naiz elkarren gustukoak bazarete. Aste hauetan ibiliko zarete, 

elkar ezagutzeko. Dena ongi izanez gero, ezkontza-hitzarmena sinatuko duzue, hemendik urte pare 

batean ezkontzeko eta ezteiak ospatzeko. 

 –Ongi bidean ezkondu gaitezke. Uste nuen orain ezkondu ahal ginela. 

 –Noiz? Bihar ala hurrengo astean? Ez konde. Gauzak behar bezala egin behar dira. Segurua 

badirudi ere, gauzak ongi egin behar ditugu. 

 

 Konde gaztea hurrengo egunetan ez zen Leondik kanpora atera. Egunero ikusten zuten elkar 

konde gazteak eta printzesak. Leongo erregeak, Antso gonbidatu zuen inguruetan ehiza egitera. Azenari 

eta Senbeno beti Antsoren ondoan ibiltzen ziren eta beraz erregearen dendaren ondoko bertze denda 

banatan egiten zuten lo. Egun batean ehiza egitera joan ziren bi erregeak eta gertuko nobleak hogei 

bat zerbitzari eta bertze hainbertze soldadurekin. Gau bat edo bi pasatuko zituzten mendi magaletan. 

Bernega errekatik gora lau legoa egin zituzten Gordon bailararaino. Kanpamendua antolatu ondoren 

bazkaldu zuten eta hurrengo eguneko ehizaldia prestatu zuten esploratzaileak bidaliz. Arratsean su 

batzuk piztu zituzten inguruan eseri eta istorioak kontatzeko. Erregeen suaren inguruan hamar bat 

noble zeuden mintzatzen. Elkarrekiko etsaigoei buruzko kontuak baztertu zituzten eta 

musulmanekikoak ziren aipatuenak. Leongo Alfonso erregeak Almanzorren razzia gogorren ondorioak 

gainetik kontatu zizkien. Gehiago zehaztu zituen bere erregetzako garaipenik handienak. 

 Alfonso V.a Antsoren adinekoa zen, gaztea orduko. Ez zen handia. Itxuraz gizon nabarmena izan 

gabe, garbi zegoen erregea zela jarrera aginduzaleagatik. Larruazal eta ile argikoa zen, Antsoren 



  

  

handitasuna eta ile-bizar beltzekin kontrastean. Alfonso V.a txikitan umezurtz gelditu zen. 

Erregeordetzak lagunduta Almanzorren garaipenak eta Leongo suntsiketa ezagutu zituen. 1010etik 

aurrera erresuma baketu zuen, Galiziako Menendo Gonzalez kondearen laguntzaz. 1017an Leon 

berreraiki zuen hiriko foruaren bidez, hiriari eta erresumari antolaketa berria emanez. 

 Sancho Garcia, Gaztelako aurreko kondea hil zenean Leongoak aprobetxatu zuen Monzon eta 

Saldañako konderriak eskuratzeko, Cea eta Pisuerga artean. Antsok, berriz, gaztelarrei lagunduz 

berreskuratu zien lurraldea. Ordutik Antsorekin hitzarmena egin eta haren arreba Urracarekin 

ezkonduta, musulmanen kontra egin ahal zuen Portukale deitutako lurraldeetan konkistak eginez. Leon 

eta Iruñeko erresumak bakean izanda, Dueroko mugetan bat egin zuten zenbaitetan musulmanen 

kontra. Antso Gartzesek Mendebaldeko mugetan arazorik ez zuela izango ziurtatuta, 1027an 

Gaskoniakoekin batetik eta Bartzelonako ejertzitoen laguntzarekin bertzetik Cervera eta Ebro beherean 

bi aldetiko razzia antolatu zuen Yahya tuchibiaren kontra borroka irabaziz eta harrapaketa handia 

eginez. Garaipen lehiaketa hartan, jarraitu zuen Leongoak. Nolanahi ere, Alfontso harro zegoen, bere 

hiriaz baino gehiago bere borrokez. Udako kanpainan Viseo hiria hartu nahi zuela kontatu zuen. 

 Egun haietan Azenarik lehenagotik entzunak bazituen ere, Leongo bi noble ezagutu zituen: 

Rodrigo Vela harroa zen, jatorri baskoia izanda ere, baskoiei laguntasunik erakusten ez ziena; bestea, 

Fernando Muñoz konde gaztea zen, lagunkoia eta bidaian bezala, egun guzti haietan egonaldian 

lagundu ziena. Fernandok ehizaldiko lehenengo gauean erregeak lotara joateko mugitu zirenean 

Azenariri kontatu zion Rodrigoren jarreraren arrazoia.       

 –Ez iezaiozu Rodrigo Velari kasurik egin. Errege-Alfereza da eta Monzoneko borroketan galdu 

zuen Antsoren kontra. Hala ere, zuekiko eta Gaztelako kondeekiko haserrea istorio luze baten ondorioa 

da. Duela ehun bat urte, bere aurrekoak Arabako kondeak ziren eta Iruñeko erregeak Fernan Gonzalezi 

behin behinean utzi zion Arabako konderria bizitza bitartean alabaren dote bezala. Velatarrak ordutik 

Kordoban eta Leonen izan dira, baita duela hamar urte Burgosen ere, baina Gaztelako Sancho Garciaren 

etsai amorratu bihurtu ziren. Horra aspaldiko istorioa. –Azenarik zeozer entzuna zuen hari buruz, baina 

ez zitzaion gehiegi interesa. 

 –Ahaz dezagun ozpindu hori. Badut Armagnac-eko pattar on bat dendan. Nik ez dut lo egiteko 

gogorik. Nahi al duzu dastatu su eder honen ondoan logalea heldu bitartean? 

 –Gustura dastatuko dut…, Azenari, ikusi ditut zure zaldi ederrak. Ni zaldizalea naiz eta nabari 

da bereziak direla. kontatu behar didazu non lortu dituzun. –Bi nobleek gaueko giro onean ordu batzuk 

pasa zituzten kontu-kontari beren bizitzari buruz. Biak lagun onak egin ziren eta espero zuten elkarren 

kontra borrokatu behar ez izatea.        

 

 Hurrengo egunean basurde familia bat eta orein mehar batzuk ehizatu zituzten. Ehiza-piezak 

destripatu eta garbitu bitartean berandu egin zitzaienez, bertze gau bat egin zuten leku hartan, goizean 

Leonera itzultzeko asmoz. Izotz eta Andi ere egunero elkartzen ziren ilundutakoan, egunez nor bere 

eginkizunetan ibiltzen baitziren, kondea zaintzen, Leon hirian edo inguruan; baina gauean 

aprobetxatzen zuten. Festa eta afari batzuetara joan ziren gonbidatuta. Behin, larunbat batean afaltzen 

izan ondoren oinezkoen kuartelen aurrean zeuden banku batean eserita lotarako banatu baino lehen. 

Lasai zeuden hurrengo egunean igandea izaki, zaintzak antolatuta festa eguna zutelako. Izotzek 

hurrengo egunekoa zuen buruan eta adierazi zion lagunari. 

 

 –Leondar milite batzuek meza ondoren justa batzuk ospatuko dituzte San Juan plazan eta 

gurekin kontatu nahi dute. –Andik ez zituen gauzak oso garbi. 



  

  

 –Denak ez dira oso lagunkoiak. Kapitain batzuek oso zakar jokatu dute. Arraroa da bat-batean 

gurekin tratua nahi izatea. 

 –Armetan gurekin lehiatzeko egin nahi dute. Niri Fernando Lainezek desafio moduan egin dit 

biok ezpataka egiteko. 

 –Kontuz ibili, Izotz. Lainez, Rodrigo Vela kondearen eskuin eskua da eta Alferezak oso jokaera 

hotza izan du gurekin. 

 –Horregatik ez dut onartu. Erantzun iheskorra eman diot, agian bihar zaintzan egon behar 

izango dudalako aitzakian, gerta daitekeena bestalde. Garcia kondea San Juan elizan elkartuko da 

Sancha printzesarekin eta gero ez dakit zer egin nahi duen. 

 –Leondarrek elizkizunaren ondoren lehiak ospatzen badituzte konde gazteak ikusi nahi izango 

ditu. 

 –Ziur aski hala izango da. Andi, arrazoi duzu, edonola ere kontuz ibili behar dugu Lainez eta 

Alferezarekin. 

 

Rodrigo Vela. Vela familiakoen historia.   

 

 Velatarrek lur batzuk zituzten Araban, ahaide batzuek mantentzen zituztenak. Momentu hartan 

Somozetan eta Leonen zituzten lur gehienak, etxeak eta ostatuak. Aita, Vela Iñiguez, Arabako kondeen 

ondorengoa zen eta bere helburu bakarra Arabako konderria berreskuratzea zen. Urte batzuk lehenago 

Rodrigo, Garcia infantearen aitapontekoa izan zen, baina Sancho Garcia kondeak Araba errekuperatzen 

lagunduko ez ziela konturatuta, besteak beste Araba Baskoniaren parte zelako, kondearen kontra 

altxatu eta Leonera joan ziren 1014an, borrokarekin jarraitzeko. Dena den, Rodrigo, urtebetez Munia 

erreginaren zerbitzuan izan zen Naiaran. Azkeneko urteetan Leongo erregearen Alfereza izan zen eta 

konde deitzen zioten. Rodrigok, Diegok eta Iñigo Velak ahalbideratu egin zuten Cea aldeko konkista 

Leon erresumarako. Aurreko astean, Rodrigo, Diego eta Iñigo Vela beste velatar eta milite batzuekin 

elkartu ziren Iñigoren ostatuan. Zerbait egin behar zuten konde gaztearen kontra. Garcia Sanchez, 

Fernan Gonzalezen ondorengo zuzen bakarra zen. Harrigarria izanda ere, Rodrigo, infantearen 

aitapontekoa izan zen gauzak konpondu zitezkeela pentsatzen zutenean. Ordutik etsaitu eta Leonera 

joan zirenetik ez zuen konde gaztearekin harremanik izan. Zaila izan zen egun haietan topaketa 

saihestea, baina muga auzi bat aitzakia Rodrigo Leonetik kanpo izan zen, aurreko egunetan agertu zen 

arte. 

 Noizean behin nobleek justak antolatzen zituzten. Igande eguerdian, militeen artean lehiak 

antolatuko zituztela zabaldu zuten. San Juan elizaren plazan bertan arma lehia batzuk izango zituzten 

hurrengo igandean. Egun horretan Gaztelako kondea eta Leongo printzesa lehenengoz elkartu ziren 

ezkongai bezala. Igandean errito hispanikoan meza luzea bukatu zenean bi ezkongaiak kanpoko 

ospakizuna jarraitzeko tribunara igo zirenean, leondar batek Rodrigo aurkeztu zion kondeari. 

–Jauna. Hona datorrena gure alfereza da. Rodrigo Vela kondea, zure aitapontekoa. –Garciak ez zuen 

gogoratzen, baina entzuna zuen gerlari ona zela eta aitapontekoa ezagutzeko gogoa zuen. Zoriontsu 

sentitu zen, maiteminduta zegoen eta ez zituen etsaigo ilunak gogoratu. Harengana hurbildu ahala hitz 

egin zion, bakea adierazi nahian. 

 –Aitapontekoa! Azkenik ezagutzeko eta adiskidetzeko aukera izango dugu. 

 

 Rodrigo Velak, serio, ez zion erantzun. Velatarren aldekoek arkuekin geldiarazi zituzten 

inguruko beste gerlariak. Rodrigo hurbildu zitzaion Garciari eta ezer esan gabe labanaz hiru sastakada 

eman zizkion bihotz aldean. Kondea hilda erori zenean ozenki hitz egin zuen. 



  

  

 –Gure familiaren mendekua burutu dut. Gure familiaren eskubideak zapuztu dituzte behin eta 

berriz. Fernan Gonzalezen Arabako konderriaren lapurreta ordainarazi diogu bere ondorengoari. 

 

 Inguruan zeuden nobleak mutu geratu ziren. Handik ez urrun zeuden printzesa eta dontzeila 
oihuka hasi ziren. Arriskuez ohartuta, emakumeak babesteko Fernando Lainez izan zen printzesa eta 
bertze emakumeak elizara bultzatu zituena. Lainezek halakorik espero ez zuela zirudien. Velatarrek, 
erantzuteko aukera eman gabe ihes egin zuten. Ordura arte velatarren laguna zirudiena izan zen oihuka 
eta bultzaka odol isuria ekidin zuena. Arkulari batzuek eragotzi zuten zaindariek ezer egitea. Han zeuden 
Lainezek eta Izotzek bezala bertze gerlari batzuek ezin izan zuten ezer egin. Velatarren atzetik mugitu 
zirenean Leongo ateak kanpotik itxita zeuden eta ez zituzten berehalakoan jarraitu ahal izan. 
Iruñeko erregea ez zegoen Leonen eta topatu arte ia bi ordu pasa ziren. Dena den, Antso Gartzesek 
azkar jokatu zuen. Gorpua Gaztelara eramateko agindu ondoren velatarren atzetik atera zen 
zaldieriarekin. Iruñeko erregea atzetik zutela jakinda, hiltzaileak Gaztela bidean Monzoneko gazteluan 
babestu ziren beren burua defendatzeko. Denbora gehiegi pasatu gabe, Antsok, Andi eta Izotzen 
agindupeko soldaduekin hartu ahal izan zuen gaztelua borroka latza izan ondoren eta guztiak hil 
zituzten.      
 Gaztela eta Leonen arteko etsaigoa deusezten ahalegindu ondoren, Antso atsekabetuta sentitu 
zen. Gizonezkoetan Fernan Gonzalezen azken ondorengo zuzen bakarra hilda zegoen. Leongo erresuma 
eta konderriaren arteko mugak egonkortzen saiatu ondoren, berriro zalantzan zeuden. Momentuz 
Gaztelako konderria bere emazteari zegokion. Munia zen oinordekoa, baina emakumeek ez zuten 
zuzenean agintzen. Gaztelarrek emaztearen izenean gobernatzea onartu zioten Antsori; baina bestalde, 
ez zuten Iruñeko erresuman azpiratuak izan nahi. Egoera konplikatuagoa zen, gainera, Gaztela, Leonen 
menpe baitzegoen teorian eta bera Gaztelako kondea izanez gero, neurri batean Leongo erregearen 
menpe geratuko zen.        
 Une hartan Antsok bertze erabaki bat hartu behar izan zuen. Iruñeko erresuma, berak zeukan 
bezala Gartzia seme oinordekoak jasoko zuen eta arazoak gertatuko ziren Gaztelako konderria emanez 
gero. Horregatik, hamahiru urteko Fernando Gaztelako konde izendatzea pentsatu behar zuen. Muniak 
berak zeukan hura erabakitzeko ahalmena eta azken hitza. Fernandorekin, Garcia infantearekin egina 
zuen bezala egin behar izango zuen. Hilabete bat pasa zen infantea hil zutenetik. Alfonso erregeari 
Sancharen eskua eskatu behar zioten Fernandorentzat, Garcia infantearen aurreko baldintza 
berdinetan. Leongo erregeak bere erantzunean onartuko zuen. 
 
 Bertze kontu bat izan zen Garcia infantearen erailketaren inguruan kontatzen ziren gauzak. 
Gaztelan Baskoniaren beldurra zabaldu nahi zutenek Antso Gartzes jartzen zuten erailketaren atzean 
edo bestela ongi ez babestea leporatzen zioten. Beste batzuek Gonzalo Muñoz, Montañako kondea eta 
Gaztelako beste noble batzuk seinalatzen zituzten erantzule. Velatarren ekintza zela ez zen dudarik. 
Hala ere, infantearen desagerpenarekin onuradunak bilatzen zituzten. Gertutik dena ikusi zutenen 
artean ez zuten horrelako zalantzarik. Andi eta Izotz zoritxarrekoa gertatu eta lehenengo aukeran, 
hiltzaileak harrapatzera joan baino lehen honela hitz egin zuten. 
 –Andi, zuk denbora gehiago pasa duzu Gaztelako gortean. Uste al duzu inor egon dela 
erailketaren atzetik? Velatar madarikatu horiez gain esan nahi dut. 
 –Antso erregea behintzat ez. Bera izan da Gartzia infantearen segurtasunaz arduratu den 
bakarra. Nik ez nuen ezer sumatzen askotan metro batzuetara eta bere inguruan mugitu naizenean. 
Gustios, bere laguna, lur jota dago eta ez du beste traidorerik aipatu. Berak, Gonzalo Muñoz 
Montañakoa horrelakoa agintzeko gauza ez dela esan du eta guri ez digu bat ere errurik leporatzen. 
 –Edonola ere, izan dira akatsak. Guk gehiago egin ahal genuen, Andi! 
 –Nik ere halaxe pentsatu dut, baina ez dakit. Dena den, kontua da inork ez zuela espero 
infantearen aitapontekoak hilko zuenik. Haserrea nabaria zen, baina hiltzeko asmoa oso ongi ezkutatu 
dute. 
 

 



  

  

Antso Nagusia 1028. urtetik aurrera.  

         

 1028tik berriro kanpoko afera batek eskatu zion arreta Antso erregeari. Alfonso V.a Viseoko 

harresien aurrean hil zutenean, Bermudo, hamabi urteko semea utzi zuen. Erregeordetzan apezpikuez 

gain Izeba eta amaordearen laguntza zuen Bermudo adin gutxikoak. Agintari militarrak bigarren mailan 

zeuden eta Galizia eta Leongo handikiek oldartu eta matxinatzeko aprobetxatu zuten. 

 Urrakak, erregina alargunak, laguntza eskatu zion bere anaiari, Antso Baskoniako erregeari. 

Antsok, familia loturagatik eta elkartasunagatik eman zion laguntza adin gutxiko Leongo erregeari. 

Urraca Gartzes, amaordea eta Antso Gartzesen arreba zenak agintzen zuen. Gainera, Antsok bere ama 

bidali zuen. Ximena, Leongo errege-familiakoa zen eta semearen enbaxadore lanetan aritu zen. 

Berarekin kapitain batzuk eta gerlari talde handia eraman zuen. 1029tik ituna egin zuten bi erregeek. 

Antsok babesa emango zion Bermudori Leon eta Astorga inguruko lurraldeak bakean mantenduz. 

Bitartean Antsoren arreba eta amaren laguntzaz Bermudok Asturias eta Galizian zuzenean aginduko 

zuen. Udan Antsok Leon erdiko lurrak baketzeaz gain Zamora hartu eta Salamanca inguruko mugak 

zaintzera abiatu zen armada handi batekin. 

 Denbora batez bakean, Bermudo, Antsoren alaba bakarrarekin ezkonduko zen 1032an, berak 

hamasei urte eta andregaiak hogei bat urte izanda. Familia eta erresumen arteko itunen bidez bakea 

bermatzea lortu zuten. 

       

Zuriñe eta Maiaren ibilerak. Burgoseko bizitza.   

 Hurrengo urteetan Zuriñek eta Maiak bizitza lasaia eta ona izan zuten. Zuriñek saskiak egiten, 

etxea gobernatzen eta haurrak zaintzen ematen zuen eguna Maratxoren laguntzaz. Muno, Arrosa, 

Albotxo eta Peru, azken hau Maratxo eta Izotzen semea, koskortzen ari ziren eta zoriontsuak ziren, 

Mikel eta Xusta, Maiaren seme-alabak bezala. Bi lagunak Gutierren patioan edo tailerrean josteko 

elkartzen ziren arratsaldero eguraldiaren arabera. Batzuetan etxekoak eta lagunak inguruan izanda ere, 

haiek bazituzten harreman berezia eta gustuko gaiak. 

 –Zuriñe, kontadazu Anbotoko Anderea nolakoa den. 

 –Maia, badakizu ez dudala ikusi. Gure herriko amonatxo batek esaten zuen itxura aldatzen 

bazuen ere, eder-ederra dela soineko zuri ederrak janzten dituela eta ile horia orrazten duela urrezko 

orraziarekin. Edonola ere, esaten zutenez Marik zaintzen gaitu. Haur eta ahulei laguntzen diena da eta 

haizeetan agintzen du eguraldia aldatuz. 

 –Deban batzuek esaten zuten txingorra eta ekaitza bidaltzen zituela eta zoritxarra ere zabaltzen 

zuela. 

 –Ez dakit. Nik beti entzun dut on-ona dela eta eguraldian eragina duela. Dena den, ez dut uste 

gaiztakeriak egiten dituenik. –Horrelako solasaldiak izaten zituzten, nahiz eta ez aipatu beste inoren 

aurrean, arrotzik bazen.      

 

 Burgoseko auzoa handitzen ari zen. Jende gehiago ari zen agertzen egunetik egunera eta denak 

ez ziren erromesak. Auzoan eliza eraiki zuten erromes pobreentzako ospitalearen ondoan. Bizilagunak 

elizara joaten ziren. Kalean topatzean, Apezak egunero joan behar zutela errepikatzen zien. Infernura 

joan nahi ez bazuten kristau onak izan behar zutela aldarrikatzen zuen. Zuriñe eta Maia beste jende 

asko bezala ez ziren egunero joaten, festa nagusietan eta igandeetan baizik. Apezak beldurra ematen 

zien. Gizonei eta umeei inork ez zien mezatara joateko eskatzen, lanagatik edo arrazoi praktikoengatik, 



  

  

baina orokorrean arazorik ez bazuten, emakumeei betebehar hori eskatzen zieten. Hori zela eta, 

Anjeliquek gaia atera eta ohartarazi egin zien bi lagunei. 

 –Maia, Zuriñe, gehiagotan joan beharko zenukete elizkizunetara. –Maiak asko estimatzen zuen 

Anjelique, baina ez zitzaion hura gustatu. 

 –Zergatik diozu? Gu ongi portatzen gara eta langileak gara. Ez dugu denbora itxurakerietan 

aritzeko! 

 –Ez zarete konturatzen jendearen esamesak zein arin zabaltzen diren. Ni joaten naiz kantuek 

lasaitzen nautelako, baina ikusi eta entzuten dut zer esaten duten sorgin batzuek eta baita apezak ere 

eta iruditu zait zuek gaizki ikusten zaituztetela. Nire ondoan isiltzen dira, baina ez zait gustatzen zer 

begirada botatzen dizueten –Maiak irribarrez erantzun zion. 

 –Lasai zaitez emakume, ez dugu ezer txarrik egiten-eta. Hala ere, kontuz ibiliko gara eta 

saiatuko gara mezetara gehiagotan joaten. 

 

 Denbora batez gauzek berdin jarraitu zuten. Apezak eta ospitaleko monjek kristau onek egin 

beharreko otoitz eta penitentziaz beteriko bizitza aldarrikatzen zuten. Bizilagun “onek” besteen 

bizimodua kritikatzen zuten eta etxeko emakumeak mezetara joatera behartuta sentitzen ziren, baita 

Maia eta Zurine ere. Hala eta guztiz ere, bi lagunek ez zuten gustura egiten eta nabari zitzaien. Apezak 

agintzen zien bizitza penagarria egiten zitzaien, hipokrita, triste eta zentzugabea. Ia egunero joaten 

ziren, baina beste emakumeekin konparatuz jokaera libreagoa zuten. Bestela ere, biak desberdinak 

ziren: emakume gazteak, itxura onekoak, dirudunak eta alaiak ziren, koloretsu janzten zutenak. Beren 

lanagatik tratu zabala zuten jendearekin eta ez ziren gizon zapaltzaile baten menpean bizi. Libreegi bizi 

ziren batzuen irudikoz. 

 Arratsalde batean, bi apez agertu ziren Zuriñe eta Alboren etxeko atean joka, soldaduak 

ziruditen bi gizonekin, aguazilak omen zirenak. Apez zaharrak Zuriñez galdetu zuen eta esan zien berari 

eta senarrari joan behar zutela apezpiku jaunaren aurrera hitz egitera. Senarra eta biak orduan bertan 

joan ziren apezpikuaren aurrera. Beharrezko men egin ondoren on Julian Apezpikuak adierazi zion 

Zuriñeri kristau txarra izateaz salatu zutela, jentilen sorginkeriak egiteaz eta gaizki esaka ibiltzeaz. Zuriñe 

hasieran harritu zen, baina berehala haserre defendatu zen. 

 –Apezpiku jauna, berorrek ez nau ezagutzen, baina leporatu ahal didaten gauza bakarra belar 

sendagarriekin edabeak ematea da. Ez naiz petrikilo, baina familian ezagunak ziren sendagaiak eman 

dizkiet minez bizi diren ezagun batzuei. Ezin naiz egunero mezetara joan, lana eta haurren zaintzagatik, 

baina ez diot inori kalterik egin. Galde biezaie berorrek bizilagunei edo apezari. Ez naiz esamesaka 

ibiltzen eta ez dut inoiz Elizaren kontra ezer egin –on Julian apezpikuak, irribarretsu lasaitu zuen neurri 

batean. 

 –Lasai zaitez alaba. Galdetu diot apezari eta adineko emakume on batzuei eta zuk diozuna 

baieztatu didate. Ez zara gaiztoa, baina ez dirudi oso elizkoia zarenik. Salaketa bat heldu zait. Ezin dizut 

norena den esan. Salatzaileek duela urte batzuetako jokaerak kontatu dizkidate. Nire asmoa abisatzea 

eta bizitza ona eramateko aholkatzea da. 

 –Barkatu jauna, salatariak Santurtziko apeza, Edelmira anderea, Goya eta Luxana dira. 

Bekaizkeriaz eta gaitza egin nahian ibili ziren nire kontra eta gaizki esaka. Orain berriro egin nahi dute... 

 –Lasai zaitez alaba. Izan zaitez kristau txintxoa eta emazte ona eta dena ahaztuko da. –Zuriñek 

zer eginik ez zuela ulertu zuen. Agurtu ondoren senar-emazteak triste eta pentsakor itzuli ziren etxera. 

 

 Hurrengo egunean Zuriñek lagunarengana jo zuen eginkizunak bukatu zituenean. Maiak ez 

zekien zergatik baina zerbait sumatu zion lagunari. 



  

  

 –Zer gertatu zaizu Zuriñe? Aurpegi txarra duzu. 

 –Atzo apezpikuak nire bila apezak eta aguazilak bidali zituen, berarengana eramateko. Salaketa 

bat jarri didate. 

 –Bai… Atzo entzun nuen apeza eta aguazilak zuen etxean izan zirela, baina uste nuen lan 

konturen batengatik izango zela. Zer salatu dute bada? 

 –Zer salatu? On Julian Apezpikuak esan dit kristau txarra izateaz salatu nautela. Aspaldian, 

sorginkeria egitea eta gaizki esaka nenbilela ere leporatu didate. 

 –Hori da Santurtzin leporatu zizutena. Uste al duzu aurkitu zaituztela? 

 –Hala pentsatu behar dugu. Hango norbaitek ezagutu nau eta Edelmira anderea, Goya eta 

Luxana mugitu dira apezekin niri lelokeria horiek leporatzeko. 

 –Lasaitu Zuriñe, ezin dizute ezer txarrik leporatu. 

 –Hala nahi nuke, baina ez nago bat ere lasai. Salaketa ez da alferrik gertatu. Ziur naiz dena 

zabalduko dela eta egia ez bada ere, arazoak izango ditugula. 

 –Zuriñe, zu ez zaude bakarrik, gu guztiok gaituzu-eta. 

 –Nahiz eta Apezpiku jaunak sinistu didan, ez dakizu zer esan didan! 

 –Zer esan dizu? 

 –Kristau on eta txintxoa izateko, emazte ezin hobea... eta dena ahaztuko duela. Egunero 

mezetara joan behar dut eta bizitza ezin hipokrita eraman behar izango dut. 

 –Horrek mehatxua dirudi.   

 

 Egun batzuetan ez zen ezer gertatu eta ez zuten arazorik izan. Une batean dena ahaztuko zela 

uste izan zuten. Gertatutakoa ez zieten ingurukoei kontatu. Ez Izotzi ezta Andiri ere ez zietela esango 

erabaki zuten. Dena ahaztuko zela espero zuten. Dena den, mezatara joaten ziren bi lagunak egunero 

goizean goiz eta kontu handiz jokatzen zuten, apezei edo Elizaren mandamenduei buruz ezer aipatu 

gabe. 

 Apezak behin baino gehiagotan begiratzen zien, kristauek txintxoak izan behar zutela esanez. 

Sermoia botatzen zuenean emakume bekatariak, gaiztoak, gezurtiak eta mihiluzeak aipatzean haiek 

zeuden aldera begiratzen zuen. Sermoietan edozein momentutan adierazten zuen emakumeek 

esanekoak eta isilak izan behar zutela. Horrelakoak izan ezean infernura betiko joango zirela 

mehatxatzen zuen. Maia kasurik ez egiten saiatzen zen, leporatze eta mehatxu horiek berari zuzenduak 

izan ez balira bezala. Zuriñe, berriz, lur jota geratzen zen halako esanekin eta iruditzen zitzaion mundu 

guztiak erlazionatzen zituela hitzok berarekin. Bestela ere, emakumeek betiko bizitza egiten zuten. 

Goizeko mezaren ondoren, haurrak jantzi, gosaria eman eta etxea atontzen zuten. Etxeko gauzetan, 

zerbitzari edo familiakoen laguntza zutenez Zuriñek saskiak eta Maiak bordatuak egiten zituzten. Lehen 

ez bezala ez zuten bezeroekin harremanik izaten, salmentak gizonek egiten baitzituzten. Dena den, 

batzuetan, Zuriñeri zein Maiari andere batzuek lan eta eskaera bereziez hitz egin behar zieten. 

Eguerdiko atsedenaren ondoren jarraitzen zuten lanarekin arratseko etena egin arte. Orduan bi 

familiakoak elkartzen ziren Gutiertarren patioaren barruan beste jendearekin harremanik izan gabe. 

Igandeetan eta festa egun handietan ez zuten ohiko paseoa egiten. Norbaitekin elkartu nahi bazuten 

etxeetan egoten ziren. Urteetan egindako lagunak ohitu ziren ezkutatze haietara, baina hain hurbilak 

ez zirenak ezkutuko zerbait egiten ari zirela pentsatzen zuten. Azkenean jokaera aldaketak esames 

gehiago sortu zuen. 

 Egoera txar hura hasi zenetik hiru hilabete luze pasa zirenean emakumeak nekatuta zeuden 

apezak jokaera aldatu ez zuelako. Auzoko biztanleek gaizki begiratzen zieten eta etxeko gizonek, 



  

  

gertatutako guztia jakin gabe ere, ez zekiten zer egin Maia eta Zuriñe berriro pozik ikusteko eta bizitza 

normala eramateko. 

 Festa-egun arratsalde batean gizonak tabernan zeuden bitartean eguraldi ona eta iluntze polit-

luzea profitatuz Maia eta Zuriñe patioaren sarrera-atarian eserita zeuden Maratxo, Felisa eta Cecilia 

laguntzaileekin hizketan kaleko joan-etorriei kasu gehiegirik egin gabe. Bat-batean lauzpabost gizon 

hurbildu zitzaizkien prostitutak balira bezala jokatzen zutenak. Emakumeek bakean uzteko denetarik 

egin zuten, emazte zintzoak zirela esan, orratz handi batzuekin mehatxatu, laguntza eske oihukatu... 

Gizonak mozkortuta zeuden eta ez zuten kasurik egin. Eskerrak haurrak barnealdean zeuden! Gizonek 

inguratu zituzten. Jarraitu zuten teleka berarekin, oheratzeko zenbat nahi zuten galdetzen. 

 

 Andi eta Izotz ondoko taberna batean ziren. Berehala jakin zuten oihal-dendaren ondoan 

zerbait gertatzen ari zela eta hara mugitu ziren laster batean. Egoera ikusi bezain azkar asmatu zuten 

zer gertatzen ari zen. Bi lagunek lau kolperekin lurretik bota zituzten sarkinak. Andik soldadu haietako 

bat gehiago ezagutzen zuenez, estu hartu zuen eta galdeketa egin zion. 

 –Nork kontatu dizue emakume hauek “emagalduak” direla? 

 –Barkatu kapitain. Ez nekien zuen emakumeak zirenik! 

 –Erantzun nire galdera. Nork esan dizue hona etortzeko? 

 –Serafin deitzen duten gazteluko apez txikia apezpikuaren idazkariaren laguntzailea da eta 

gauza asko daki... –Izotz harrituta zegoen, baina Andik jarraitu zuen galdeketarekin. 

 –Emakume hauek ondraduak dira. Emazte eta ama onak. Ez duzue ikusten itxuragatik. Apez 

horrek zer esan dizue emakume hauetaz? 

 –Emakume polit hauek itxura onekoak izanda ere, emagaldurik okerrenak direla, deabruarekin 

ere oheratuko liratekeela. 

 –Zer gehiago kontatu dizue? Zuzenean agindu al dizue hona etortzeko? 

 –Ez. Eskatu digu ongi begiratzeko zein emakumerekin elkartzen garen. Dendaren kokapena eta 

emakumeen deskribapena egin digu. Emakume hauen edertasunaz mintzatu zaigu. Esan digu emakume 

likitsak direla eta jostunak direla esaten badute ere, emagaldurik gaiztoenak direla. 

 –Eta zuek zuzenean etorri zarete!? –beste soldatu batek hitz egin zuen. Zaharragoa zen eta 

besteak baino azkarragoa zirudien. 

 –Kapitain, konturatu gara engainatu gaituztela. Iraindu edo eragozpenak sortu nahi dizkizuetela 

dirudi. Gu bagoaz. Barkatu andreak, tratuagatik. Kapitain, utz iezaguzu joaten –ordura arte isilik egon 

zen Izotzek erantzun zion. 

 –Bai, zoazte lehenbailehen. Sinesbera halakoak! –Gizonak, egindako okerraz konturatuta 

burumakur joan ziren. Lehenengo gizonak hitz egin zuen joaten ari zirenean. 

 –Barkatu berriro kapitain horiek! Ez genekien zuen emazteak zirela! 

 

 Arrats hartan hiru familietakoak, arin baino arinago etxeratu ziren gertatutakoa ahaztu nahian. 

Hurrengo egunean Andik eta Izotzek jakin zuten nondik nora zabaldu ziren berriak. Apez txiki harekin 

hitz egin zuten zuzen-zuzenean hurrengo goizean bertan. Adin jakin gabeko gizontxo itsusi hark goizeko 

meza ematen zuen gazteluan. Apezpikuaren jauregira joan baino lehen geldiarazi eta hitz egin zuten. Bi 

gerlari handi haien artean gizona are txikiago eta deusez sentitu zen. Andik egin zion lehenengo galdera. 

 –Zer habil bi emakume onei buruz gaizki esaka? 

 –Ez dakit zertaz ari zareten! –Begiek adierazten zuten gizonaren gaiztakeria. Makurtu eta hanka 

egin nahi zuela ikusita Izotzek harrapatu zuen soinekotik eta ataka estuan jarri zuen. 



  

  

 –Ez egin tontoarena. Berehala egiarekin erantzuten ez baduk, akatuko haut oraintxe bertan. 

Nire arreba eta Andi kapitainaren emaztea iraindu dituk emagalduak direla esanez eta gizonak 

haiengana bidaliz. Zergatik egin duk eta nork esan dik egiteko –gizontxoak sinistu egin zuen mehatxua 

eta hasi zen aitzakika. 

 –Ezkutuko emagalduak zirela esan zidaten. Emakume horiek agerian uzteko agindu zidaten... 

 –Nork agindu dik? –izan zen Andiren galdera zorrotza. 

 –On Simeon decanusak eta on Petronio arcedianusak agindu didate. Eliza amaren kontrako 

sorginak eta emakume gaiztoak zirela baieztatu zidaten eta soldaduekin agerian uzteko agindu... Barka 

iezadazue. Nire nagusien aginduz egin behar izan dut. Ez dut berriro egingo. –Andik joaten uzteko 

keinua egin zion lagunari eta garbi mintzatu zitzaion apezari. 

 –Esaiek agintari gaizto horiei gezurrik eta jenderik ez erabiltzeko, bakean uzteko emakume 

ondradu horiek, bestela bizitzari agur egin behar izango diotela. –Gizontxoak arin egin zuen hanka, ez 

zuela berriro egingo errepikatzen zuen bitartean. 

 

 Beste denboraldi batez bakean bizi izan ziren bi familiakoak. Auzoko apezak ere bakean utzi 

zituen eta aurreko bizitza eraman ahal izango zutela zirudien. Hala ere, itxura baino ez zen. Esamesak 

zabalduta zeuden eta eguneroko bizitzan eta baita salmentetan nabaritu zuten eragina. Mesfidantzazko 

giro batean bizi ziren. Soldaduen artean ere giro arraroa zabaldu zen. Negu gordinean hasi eta sortu 

zena udaberrian lehertu zen. 

Egun batean apezak eta aguazilak berriro agertu ziren Albo eta Zuriñeren etxe-atarian. Berriro apezpiku 

eta bere laguntzaileengana joan behar izan zuten. On Julian apezpikuarekin on Simeon decanusa eta on 

Petronio arcedianusa zeuden. Aurreko salaketa berbera errepikatu zuten. Berriro Zuriñe gaixoak 

defendatu behar izan zuen bere burua. Okerrena izan zen sorginkeriagatik eta bekatari ohiturengatik 

auzia egin nahi izatea. Sorginkeria, sendatzeko otoitz egin gabe, edabeak eman eta ukenduak eta 

txaplatak jartzea leporatzen zioten Zuriñe gaixoari eta bekatuzko ohiturak omen ziren haurrak gehiegi 

garbitzea eta gehiegi musukatzea. Gizonekin gehiegizko tratua izaten omen zuen eta anaiarekin 

harreman hurbilegiak zituela esaten zuten. Sorginkeria aipatu zutenean, kasu eta gaixo bati buruzko 

kontua zela konturatu ziren. Boulogne ostalariak ziatika-minak jota ibiltzen zen eta Zuriñe auzokide on 

bezala berak belar, masaje eta igurtzi batzuen bidez mina gutxitu ahal zirela esan zion. Zenbait astez 

ezkai, asun eta azeri-buztanez egindako txaplata eta ukenduak jarri zizkion, masaje eta igurtziekin 

nerbio hura erlaxatze ariketak egunean bitan emazteari emanarazi ondoren. Zuriñek azaldu zien apez 

haiei bere familian aitonaren mina haiek gutxitzeko hala egiten zutela. Eliza-gizonek zioten gauza haiek 

jentilen sineskeriak zirela, ordea eta bakarrik otoitz eta apezaren bedeinkazioaz eta ur bedeinkatuarekin 

lortu ahal zela jainkoaren laguntzaz, sendatu edo mina gutxitzea.    

 

 Orduan gauza gehiago leporatu zioten Zuriñeri eta bere lagunari. on Petronio arcedianoak 

jarraitu zuen salaketa gehiagorekin. 

 –Apezei ez diezue behar bezalako errespetua erakusten. –Zuriñek zer esan jakin gabe geratu 

zen. Errespetua? Beraiek ez zuten tratu gehiegirik auzoko apezarekin. Ez zuten ez errespetu ez ezer. 

Beraiek meza entzun besterik ez zuten egiten. Larritu egin ziren harekin. 

 –Apezak dio ez zatzaizkiotela hurbiltzen eskuan muin ematera eta men egitera –Albok erantzun 

zuen egindako salaketari. 

 –Nola egin behar dio men apez horri nire emazteaz gezurrak edo susmoak zabaltzen dituenean. 

Zuriñe emazte ona eta kristaua da. –Beste apezak jarraitu zuen. On Simeon decanoak begirada txarra 

bota zion Zuriñeri. 



  

  

 –Zer izen da hori? Ez al zuten batailatu? Zuriñe eta Maia izen jentilak dira –Zuriñe jota zegoen 

eta Albok jarraitu zuen emaztea defendatzen. 

 –Inmaculata jarri zioten batailatzean. Blanca, Zuriñe da baskoien hizkuntzan. Gu Enkarterriko 

autrigoiak, baskoiak gara eta horrelako ohiturak ditugu. Maia, zuen arteko Maria da. 

 –Ikusten dugu ohitura bereziak dituzuela. Ez dakigu kristau zintzoen ohiturak diren –izan zen 

on Julian apezpikuaren erantzuna salaketekin bukatuz, baina zalantza adieraziz. 

 

 Etxera joaten utzi zieten, agian berriro deituko zietela esanez. Laster batean Zuriñek dena 

kontatu zion Maiari. Berehala beren etorkizunaz hizketan hasi ziren. Zuriñek garbi zuen handik alde egin 

behar zuela eta horrela adierazi zion lagunari. Honek ere guzti harekin handik aurrera bertan jarraituz 

gero, gaizki biziko zirela uste zuen. Zuriñek dudak zituen. 

 –Gu joandakoan zuek berriro egongo zarete ondo. Ezin duzue zuen negozioa galdu –Maiak ez 

zuen horrela ikusten. 

 –Begira, gure negozioa dagoeneko gaizki dabil. Ni zurekin joango nintzateke gustura 

Baskoniako hiri batera. Arazoa izan daiteke soldadu bezala nire gizona eta zure anaia postu onak lortzea 

hemendik aparte. 

         

 Andik eta Izotzek jakin zuten apezpikuaren inguruko apezek era berean jokatzen zutela beste 

emakume batzuekin eta ez zituztela bakean uzten. Mendo kapitain nagusiarekin hitz egin zuten eta 

honek etsipena adierazi zien. Nobleek ezin zuten apezpiku eta Elizaren jokaeraren aurka ezer egin, 

batzuetan ezta Erregek ere. Handik egun gutxitara, mendok Azenari Enekonesekin hitz egin zuen. Honek 

Andiri eta Maiari mesede handia, bizia zor zielako eta Antso erregearen laguna zelako, hari gertatutako 

guztia kontatu zion eskutitz batean. Antsok Azenariri mesedea egiteagatik gustura lagundu zien. 

Erregeak ez zuen Burgosen irtenbiderik aurkitu, baina Andi eta Izotz ezagutzen zituenez eta kapitain 

baliotsuak zirenez beste postu batean kapitain ibiltzeko aukera eskaini zien. Bi familiak artisau eta 

saltzaileak zirenez Donejakueko hiri handietako tenentziak aipatu zizkien. Naiaran beraiekin hitz egiteko 

aukera eman zien.         

 Bi familiako partaide heldu guztiak elkartu ziren hurrengo festa egunean bazkalondoan. Denak 

ados zeuden Burgosetik joatearekin. Penarik handiena Gutier oihal merkataria uztea zen, baina ez 

zegoen arazorik bordatuak berari bidaltzeko. Albok larrugintzako produktuak saltzeko hiri handia behar 

zuen, Maiaren bordatuak eta Zuriñeren saskiak bezala. Guztiek nahiago zuten Baskoniara itzultzea, 

beraien ohiturak eta hizkuntza, arraroak ez ziren leku batean bizitzea errazagoa izango zelakoan. Hiru 

hiri zituzten aukera handian hiri komertzial eta tenentzia bezala: Naiara, Lizarra eta Iruñea. Burgosetik 

urruntzea beharrezkoa zelakoan eta ahalik eta handiena izatea komeni zitzaiela pentsatuz, Iruñea 

aukeratu zuten bizileku berritzat. 

 

Hurrengo hilabetean Izotzek eta Andik Antsorekin hitz egin zuten eta Iruñera joan ziren tenentzia eta 

soldaduak ezagutzera. Negualdian Andi izango zen gazteluko kapitaina eta Izotz bere bigarrena. Udaldia 

Funes aldean egingo zuten eta beraien gerlariak prestatzen hasi ziren. 

 Albok ere hiri hartara jo zuen. Berak, bi denda, tailerrak eta bi familia, baina hiru bikote eta 

haurrentzako hiru etxe bilatu behar zituen. Garrantzitsuena denden kokapena zen. Arratsalde 

batzuetan hiru gizonak elkartzen ziren Albok aurkitutako lekuak bisitatzeko eta hitz egiteko. Nabarrerian 

elkartzen ziren bertakoak eta beraiek gusturago egongo ziren han biziz gero, baina han lantokiak eta 

bizitokiak topatzea oso zaila zen. Franko asko ziren auzoetan bizitza komertzial gehiago izaten zen eta 

aukera handiagoa zuten lantokiak eta bizitokiak aurkitzeko.     



  

  

 Bi auzo berriak zabaltzen ari ziren eta eremu anitz eta onak zeuden eraiki gabe. Aukera handia 

zuten berritik hasiz gero. Arazo bakarra lantoki-dendak eta bizitokiak eraiki bitartean hilabeteak 

pasatuko zirela. San Nikolas edo San Cernin auzoen hegoealdeko bukaeran harresi berrien ondoan 

bilatu zuten lekurik onena. Hiru etxeetarako lurrak San Nikolaseko zapatariak izeneko karrikan erosi 

zituzten prezio onean, eguteran gainera. Hiru eremu zabal ziren eta eraikitzaileak bilatu zituzten 

hasteko. Etxegileei material iraunkorrak erabiltzeko eskatu zieten. Planoak egin zituzten: behealdeak 

harrizkoak izango ziren eta goi parteak adreiluz. Hormak pezozkoak egingo zituzten. Hirian suteen 

arriskua handia zenez egurra eta material erregarriak baztertu zituzten kanpo alderako. Teilak jarri 

zituzten hirugarren pisuaren gainean. Beheko pisuan bi denda eta tailerrak izango zituzten, kaletik 

sarrera izango zutenak. Izotzenean animalientzako ukuikuak eta atzealdeko patiora pasabidea egin 

zuten. Bigarren pisuetan bizitoki handi-zabalak jarriko zituzten, pisu bakoitzean sukalde handia, 

egongela eta gela batzuk jarririk. Hirugarren pisuan tresnen biltokia eta janari-pentsuen biltegia zeuden. 

Barnealdean hiruentzako patio handi bakarra utzi zuten lorategiaz gain, baratze txikia eta 

animalientzako itxiturak zituena. Patioak eta etxeek Burgoseko auzoan Gutierrena gogorarazten zuten. 

Lorategiaren ondoan estalpea eta eserlekuak jarriko zituzten hegoaldera begira, denak elkartu ahal 

izateko. Udazkenean bukatuta zeuden hiru eraikinak. Albo arduratu zen eraiki bitartean etxegileekin 

hitz egiteko. Langileak eta maisua artisau onak ziren eta ez zuten arazo handirik izan. Gutierrek 

Burgoseko etxeak eta denda saltzen lagundu zien. Handik gutxira, kapitainek udaldia bukatuta, Albo, 

Izotz eta Andi Burgosera joan ziren gurdietan familiakoak, altzariak eta lanbideetarako tresnak eta gaiak 

Iruñera eramateko. Altzariak antolatu zituztenean, Zuriñe, Maratxo eta Maia pozik zeuden bizitoki 

berriarekin. Arratsalde batean, haurrak barneko patio handian jolasten ari ziren bitartean, emakumeak 

eguzkitan zeuden solasean. Maiak pozak zoratzen hitz egin zuen. 

 –Lagunok, leku hau zoragarria da. –Maratxok, nabarmenena aipatu zuen. 

 –Kale honen muturrean gaude eta inguruan ez dute eraikiko!! 

 –Bai, hemen gustura biziko gara. Dena den, nik, Gutier, Anjelique eta Felisa izango ditut faltan 

–izan zen Maiaren aipamena. 

 

  



  

  

1028etik aurrera. Muniadona edo Dona Mayor eta Gaila.  

          

 1028tik aurrera Azenari ez zen hainbestetan joaten Burgosera. Hiri hura komertzialki 

garrantzitsua zen, baina Juarros eta Bureba orduan administratiboki Naiararen menpekoak ziren, Mena, 

Losa eta Enkarterriak bezala. Gaztela gutxituta zegoen ekialdean, nahiz eta Duero hegoaldean zabaltzen 

ari zen eta 1032tik Cea eta Pisuergako lurrak bereganatu zituen. 

 Gaila eta Munia aspaldiko lagunak ziren. Munia 995ean jaio zen eta Gaila hurrengo urtean. 

Nobleziako kumeek ezagutzen zuten elkar. Burgosen eta inguruan bizi zirenak askotan ibiltzen ziren 

elkarrekin; bestela, festa eta Gorte edo Kuria-bilera egunetan urrutikoak ere hara eramaten zituzten 

gurasoek. Bi neskak sei bat urte izango zituzten elkar ezagutu zutenean. Hain zuzen ere Cerverako 

garaian, Almanzorren azzeifak zirela-eta, jende asko babestu zen hirian, gehienak nobleen familiak eta 

zerbitzariak. Bi neskak, adineko besteekin batera Burgoseko gazteluan jolasten ziren panpinetara eta 

etxeko andre izatera. Denbora gutxian lagun min bihurtu ziren eta besteen jolasa gidatzen zuten. 

Edonola ere, Gaztelako konde-kondesaren alabak agintzen zuen eta naturalki besteen arreta erakartzen 

zuen. Munia, liraina, polita eta bere paperean ere adiskidetsua, baina ez zen oso lasaia eta berehala 

lortu nahi zituen gauzak. Gaila hasieran ez zitzaion besteari gehiegi hurbiltzen, baina arazo eta era 

guztietan mina hartutako neskatoekin ulerkorra eta babesle gertatzen zenez nabarmendu egin zen. 

Behin edo behin bi neskato haserretu ziren Muniaren zorroztasuna eta Gailaren sentiberatasunagatik. 

Etsaigoan lehertu beharrean bien jarrerak batzen eta elkarri kasu egiten hasi ziren. Azken batean biak 

onak ziren eta giro ona bilatzen zuten jolaskideekin. 

 Koskortzean ere oso lagunak ziren. Burgoseko nesken erregina txikiak ziren, bata ilehoria, 

bestea beltzarana. Kondesitak deitzen zizkieten beren berdinek eta baita inguruko beste batzuek. Hala 

ere, Gaila ez zen Burgosen bizi izaten. Okako tenentearen alaba bakarra zen eta hirian egonaldiak egiten 

bazituen ere, denbora gehiena Okan egiten zuen. Egoera hori zela-eta, batzuetan lagunek hiruzpalau 

hilabete ikusi gabe pasatzen zituzten. 

 Uda batean, elkar ikusi gabe denbora luzea eman ondoren Gaila gaztetxoa Burgosera heldu 

zenean ez zuen Munia topatu, amaren herrian zegoelako. Gailak lagun berria egin zuen orduan. 

Andregoto Burebako familia noble batekoa zen eta animaliak gustatzen zitzaizkion. Zaletasun hura zela-

eta, inude eta morroi baten zaintzapean hiri inguruetara ateratzen ziren zakurrekin paseatzera, habiak 

bilatzera eta zerbait harrapatzera. Handik egun batzuetara Gaila zoratzen zebilen animalien lagun eta 

mundu berriarekin. Munia itzuli zenean Gaila ez zen berehala harengana agertu, egun hartan errekan 

arrantza egin behar zutelako. Hurrengo egunean, Gaila Andregotorekin gaztelura Muniaren aurrera 

agertu zenean honek haserre bizian hartu zituen. Aurreko egunean, Muniak neska-lagunen otordu bat 

antolatu nahi zuen aspaldian ikusi gabeko lagunarekin eta jakin zuen bera lagun berriarekin eta 

animaliekin jolasean zebilela. Gailak txakurkume polit bat eman nahi zion Muniari, baina eskura eman 

zionean honek lurrera bota zuen indarrez. Bi lagunak oihuka hasi ziren elkarren kontra eta haserretuta 

banatu ziren. Ez ziren berradiskidetu eta uda hartan ez ziren elkarrekin ibili. Handik hilabete gutxitara 

gauzak asko aldatu ziren eta ez zuten adiskidetzeko aukerarik izan. 

 1010ean bere anaia Garcia jaio zenean, Munia Iruñera bidali zuten Antso errege gaztearekin 

ezkontzeko. Muniak eta Gailak denbora luzez ez zuten elkar ikusi eta behin edo behin Burgosen elkar 

topatu zutenean ez zuten mintzatzeko aukerarik izan. Urrundu ziren. 1015ean Gaila Azenarirekin 

ezkondu zenean Iruñeko errege-erreginak gonbidatu zituzten; Antso, Azenariren txikitako laguna 



  

  

zelako. Bi emakumeak Arlanzonen lasai hitz egiteko aukera izan zuten gizonak ehizatzera atera 

zirenean. 

 

 –Gaila, ez dakizu zenbat alditan damutu naizen gure haserrealditik berriro ez adiskidetzeaz. 

Zure txakurtxoa indarrez lurrera botatzea oso krudela izan zen. Haserre nintzen zu urruntzeagatik eta 

ezin nion amorruari eutsi. Barka iezadazu. Lagun berriarekin ibiltzeagatik nirekin egon nahi ez izateak 

nire onetik atera ninduen. Barkatu. 

 –Ulertzen dut. Animaliatxoa larri zaurituta geratu zen eta hil zen. Ni ere haserretu nintzen. Egia 

da lagun berriarekin oso gustura nenbilela, baina nik txakurtxoa oparitu nahi nizun eta uste nuen 

animalien bila ere denok ibili ahal ginela. Ez nuen zurekin hitz egiteko aukera bilatu. Barkatu niri. 

 –Orduan ezulertuak ahaztu eta berriro lagunak izan ahal gara. 

 –Bai, gogoz gainera. –Besarkada handi batekin sinatu zuten bakea. 

        

 Handik aurrera lagun minak izan ziren. Gutxitan elkartuko zirela uste zuten, baina Sancho Garcia 

kondea hil zenean, Garcia infantea txikia zenez, kondea hil aurretik egindako itunaren arabera Antsok 

lagundu behar zion Erregeordetzari Gaztela bakean izateko. Era berean, Antsok, dote bezala Gaztelako 

lurralde euskaldunak beretzat hartu zituen betirako eta handik aurrera maizago ikusi zuten elkar 

Burgosen eta Naiaran. Gainera, bi emakumeak behin baino gehiagotan bitartekari ibili ziren orduan 

matxinatuak eta Antsoren artean. 

 1028ko uda hasieran Garcia hil zutenean Gaztelako oinordekoa Munia zen. Lehenagotik hala 

deituta ere, handik aurrera Muniadona edo Mayor deitzen zuten oinordetza eta lehen jaio izana 

adierazteko. Batzuek zabaldu zuten lehenago hartu zuela ezizen hori, nahiz eta erabateko egia ez izan. 

Handik aurrera Munia kondesa izan zen. Antsok agintzen zuen, baina askotan bera zen erabakiak hartu 

edota atzera botatzen zituena. Iruñeko eta Baskoniako erregina zen, baina era berean Gaztelako 

konderriaren independentzia mantendu nahi zuen. Udazkenean Alfonso erregea Viseon hil zutenean, 

Bermudo adin gutxikoa zenez Leongo Erregeordetza Antsoren arreba urracak kontrolatu zuen. Berriro 

Antso izan zen erresuma hura baketu eta neurri batean agintzen zuena. Munia gehien kezkatzen zuena 

Gaztela independente mantentzea zen eta horretarako Sancha, Bermudoren arreba, Garcia 

infantearekin ezkontzekoa zena bere seme batekin ezkondu nahi zuen Ceako lurrak dote bezala 

Gaztelarako uzteko. Arazoa zen Iruñeko oinordekoa aukeratua izanez gero, Gaztelak independentzia 

betirako galduko zuela. Muniak Gailarekin konfiantza zuenez kontu eta kezka horiei buruz hitz egin zuen 

negu hartan.    

 –Gartzia nire premu edo seme nagusia, Gaztelako konde izendatzen badut akabo Gaztelako 

independentzia. Gaila, ezin dut onartu... Are gehiago, Gaztelako jendeak ez du inola ere onartuko. 

 –Ulertzen dut arazoa. Erdi bidea hartzen ahal duzu. Fernando izenda dezakezue Gaztelako 

konde, nahiz eta anaia nagusiaren agindupean izan. –Muniak ulertu zuen bidea izan zitekeela, orduan 

ere dena ongi ateratzeko arazoak susmatu arren. 

 –Ez dakit nola saihestu Gaztela eta Iruñearen arteko tirabira eta bi anaien arteko etsaigoa. 

Edonola ere, Gartzia ezin da Gaztelako oinordeko garbi eta bakarra izan. Fernando Gaztelako konde 

izendatuko dut eta Leongo Sancharekin ezkonduko dugu adinez nagusi izango direnean. 

 –Bai. Irtenbide bakarra dirudi. Gaztelarrek hala ikusiko dute, baina Antsok onartuko al du? 

 –Onartu behar izango du. 

Baskonia versus Gaztela. Muniaren erabakiak.   

 



  

  

 Handik hilabete batzuetara, hurrengo udaberrian, Fernando izendatu zuten konde. Antsok 

onartu behar izan zuen erabakia. Berak, Antsok, zenbait hilabetez uste izan zuen erresuma handiagoa 

eta boteretsuagoa egingo zuela. Gero, konturatu zen Gaztela independentea mantendu behar zuela. 

Okerrena zen bi seme horiek lehiakorrak zirela eta gorentasunerako borroka egingo zutela. Gartzia eta 

Fernando ezagututa, Gaztela independente baina Baskoniaren eraginpekoa ez zen oso egoera 

iraunkorra izango. Fernandok ez zuen Garzia erregearen lehentasuna eta nagusitasuna erraz onartuko. 

 1030eko udan Gailak hogeita hamalau urte zituen eta Azenarik lau gehiago. Maddik hamalau 

urte beteko zituen udazkenean eta Garziak hamabi. Gaila zoriontsua zen. Gaztetxoak eta etxekoak ziren 

bere kezka eta debozioa. Hala ere, urrakak bideratzen zituen jauregiko lanak eta Marko eta Erramun 

administratzen zituzten gaztelua eta jaurerria. Gaila etxe hartako Ipar-izarra zen, bere izaera eta 

jokaeragatik dena ongi bidean zegoela segurtatzen zuena. Aparteko kontua zen denek haurrei ez zietela 

behar bezala zorroztasunez tratatzen eta Gailak berak eta batzuetan Azenarik, egin behar zuten. Hala 

ere, jauregiko andreak gozoa izaten ere bazekiela erakusten zuen.  

 Maddi neska liraina eta polita zen, oso argia gainera. Gailaren antza zuen eta haren begirada 

Azenarirena zen. Gauza asko interesatzen zitzaion eta jendeari galdetzen ibiltzen zen. Arazo bakarra 

zen gauzak gogo gehiegiz egiten zituela eta hori kontrolatzen ikasi behar zuela. Herrian eta inguruan 

nesken artean lagunak zituen, baina gehienetan gustu berdineko Liziarekin ibiltzen zen. Lizia, Erramun 

eta Briziaren alaba zen eta bi laguntxoek Arlanzon eta Juarroseko leku eta eta jende asko ezagutzen 

zuten. Garzia ere mutil ederra zen. Aita eta amaren antzak nabari zitzaizkion. Ile iluna zuen eta amaren 

aldeko aurpegiera, baina gorpuzkera Azenarirena zen. Berak ere Azenariren begi nabar berdinak zituen. 

Mugitua zen eta interes desberdin asko zuen, baina gauza guztien gainetik bere mundua, ehiza, 

zakurrak, zaldiak, armekin borroka eta gerlarien mundua zen. Bere lagunik handienak Ximo eta Mintxo, 

Txomin eta Urrakaren semeak ziren. 

 Egun batean neguaren bukaeran Isarekin latina eta arabierazko testu iruzkinak egin ondoren, 

Azenariren etorreraren esperoan, afaldu baino lehen ari ziren arreba eta anaia hizketan etxeko saloi 

txikian amaren aurrean. Garzia hurrengo goizean egin behar zutenaz ari zitzaion arrebari. 

 –Bihar goizean eguraldi txarra ez bada, Urkizara eta Urrezera joago gara hartz edo otsoen 

aztarnen bila. Ardi batzuk akabatu dituzte eta ehizatu baino lehen nondik ibiltzen diren jakin behar 

dugu. 

 –Nik ere joan nahi dut. Badakit lakioak eta tranpak jartzen. 

 –Ez. Gizonak joango gara eta zu etortzen bazara kezkengatik ez dugu lana behar bezala egingo. 

 –Zu gizona al zara? Badakit neure burua defendatzen. Badakit azkona eta labana luzea 

erabiltzen. Arkuarekin zu baino hobea naiz. –Orduantxe Azenari agertu zen. Konturatu zen zein zen 

eztabaidaren arrazoia eta bere baldintzak jarri zituen. 

 –Zuen amak uzten badizue biak etortzen ahal zarete. Eguraldi ona izanez gero, aztarnak eta 

animalien ibilerak ikuskatu ahalko ditugu. Talde handia izango gara eta ez gara bakarka ibiliko. –Biek, 

alabak eta semeak baimena eskatu zioten amari. Gailak arriskurik izango ez zutelakoan baimena eman 

zien, baldintzapean. 

 

 –Joan ahal zarete ondo eta txintxo jokatuz gero. Ilundu baino lehen morroi batzuekin etxeratu 

behar duzue, nahiz eta gizonak ehizan jarraitu. Ikasketak jarraitu behar dituzue. 

 –Bai, ama –izan zen bien erantzuna, pozik emanda gainera. 

 

 Azenariren zaletasunak zaldiak eta olak ziren. Gehienetan gustura aritzen zen ehizan lagunekin 

giro onean arazoez ahazten zirelako. Dena den, ez zuen maite otsoak eta beste animalia batzuk 



  

  

akabatzea, herritarrak defendatzeagatik piztiak harrapatzera joan behar zutenean. Edonola ere, bere 

betebeharrik garrantzitsuenak hauexek ziren: Juarrostarren eta Okatarren gerrarako prestaketak 

zuzentzea eta lurraldea administratzea. Bestalde, esan zitekeen Azenari alkate eta epaile ona zela 

Gailari esker. Gaila beti ibilia zen herritar pobre eta behartsuenei laguntzen. Epaileak Juarros eta Oka 

inguruan auziak eta arazoak konpontzeko itzulia egiten zuenean, emaztea berarekin joaten zen. 

Azenarik ezagutzen zituen herritarrak, baina Gaila zen norberaren istorio txikiak, xehetasunak, egoerak, 

gora-beherak zekizkiena eta berari esker epaiketak zuzenak izateaz gain, neurrikoak eta aproposak 

ziren. 

 Gailak, Zuriñeren arazoa jakin zuenean nahiko berandu zen, baina berari esker ez zen gehiagora 

joan. Zuriñe eta Maiari soseguz jokatzeko eskatu zien eta bestela alferrik izango zelakoan Muniari 

laguntza eskatzera abiatu zen. Munia Burgosera joan zen dena argitzera eta konpontzera. Honek bi 

emakumeei deituta, dena goitik behera ezagutu ondoren, haien kontra eta beste emakume on eta 

ausart batzuen kontrako Elizaren gehiegikeria zela epaitu zuen. Apezpikuari eta apezei horrela 

jokatzeko arrazoiak eskatu zizkien. Munia kondesa izateaz gainera Elizari dohaintzak ematen zizkiona 

zen. Eliz-gizonek ezin izan zuten egindakoa behar bezala justifikatu. Bakean uztera eta publikoki 

barkamena eskatzera behartu zituen. Dena den, bi emakumeak nekatuta zeuden harrezkero eta Iruñera 

bizitzera joan ziren. 

 

Penintsulako egoera orokorra 1028tik aurrera.     

 

 Edonola ere, azkeneko urteetan aldaketa batzuk izan ziren penintsulan. Kordoban bertze kalifa 

bat zegoen, Hisham III.a, Abd al-Rahman IV.aren anaia. Omeyatarrek hamuditarrak garaitu zituzten eta 

gobernu ahula jarri zuten Kordoaba eta inguruetan. Yahyak jarraitzen zuen agintzen Zaragozan eta 

Habusek Granadako kora bere gorenera eraman zuen, Ibn Nagrella visirraren laguntzaz. Bertzetik, 

Gaztela Antsoren kontrolpean zegoen baina independentea zen. Gauza bera gertatzen zen Leonekin. 

1028tik Antsok babespean zeukan erresuma. Bermudo adin gutxikoa zen eta nobleek nahi zutena 

egiten zuten, haien artean eta herritarrekin bortizki jokatuz. Antso erregeak lurralde haiek baketu behar 

izan zituen.    

 Gaztela eta Iruñeko erresumaren arteko muga eta administrazioaren aldaketak diferentzia 

txikiak sortu zituen. Orduan Bureba eta Juarroseko nobleak Naiarara joaten ziren negualdian Antso 

erregearekin arazoak konpontzeko. Enkarterri, Mena eta Losakoak ere gustura elkartzen ziren hiri 

hartan euskal izaera zutelako. Hala ere, Trasmiera, Arreba, Ubierna eta Gaztela Zaharra deitutako 

noble-ordezkariak, une hartan lurralde haiek Antsorenak baziren ere, arrotz sentitzen ziren. Jatorri 

kantabriarrekoak, euskaldun askok birpopulatu zuten aurreko mendeetan, baina denboraren poderioz 

gaztelautu ziren. Trasmieran ia ez zegoen euskaldunik, Gaztela Zaharrean bezala eta Urbel eta Ubiernan 

auzo batzuetakoak baino ez ziren neurri desberdinetan euskaldunak.     

  

 Azenari, azken aldian Gaztela eta Leongo lurralde eta mugetan udaldiak egiten bazituen ere, 

gortea Naiaran izaten zenez ez zuen Burgoseko jauregia erabiltzen. Hala ere, ez zuten saldu nahi, eta 

alokatu zioten familia noble bati. Hori zela eta Naiarara joaten zirenean ez zuten leku aproposa izaten, 

Yahyaren erasoaren ondorioz beren etxea suntsituta geratu baitzen. Ekialdeko atariko etxearen ondoan 

Gailak eta Azenarik bertze etxe bat eta baratze batzuk erosi zituzten. Erdi erretako etxea garbitutakoan 

jauregi zabal bat eraikitzea agindu zuten Burgosekoa bezain erosoa eta zabala. 

 Yahyaren razziaren ondoren Naiara erdi deseginda geratu bazen ere, laster hiri handiagoa eta 

seguruagoa egiten hasi ziren. Erregek laguntzak eta zerga-salbuespenak eman zizkien han berriro 



  

  

eraikitzen zuten artisau eta merkatariei. Naiaran ostatuak eraiki ziren, asko gainera 1025etik aurrera. 

Frankoen kolonia egonkortu zen. Judutarrak ere baziren etxe eta negozioak jartzen. Haien artean Isaak 

eta David ere judutarren auzoaren muturrean ekialdeko atariaren ondoan jarri zituzten dendak. Bi lagun 

judutarrak komenientziaren arabera mugitzen ziren hiri batetik bertzera, Isaakek luxuzko artisautza-

denda eta Davidek liburu-denda eta eskribania kudeatuz. Azenarik jarraitzen zuen haiekin 

harremanetan, orduan Isa ere beraiekin elkartzen zen laukotea osatuz. Isaakekin xakean egiten zuten 

eta Davidekin kulturaz aritzen ziren. Isaak leku askotan ibilitako judutarra zen, hizpide eta iritzi 

interesgarriak zituena. Gainera xakean zekien bakarrenetakoa zen eta iluntze askotan aritzen ziren 

horretan. David, katib-a, literaturan eta kultur gaietan interesatuta zegoen. Laurak arabieraz aritzen 

ziren, xakezaleek partida munduko lasaitasun osoaz burutzen zuten bitartean. Isa, Azenarirekin bizi zen 

Arlanzonen, idazkariaren lana eginez. Arabieraz edo latinez idazkiak egiten zituen eta bereziki epaitegi-

aktak eta agiriak idazten zituen Azenarirentzat. Juarros eta Okako agiriak idatzi, eguneratu eta eskatzen 

zizkioten liburuak kopiatu egiten zituen. Lan hura edozein lekutan egiten ahal zuen, baina askotan 

Naiarara joan behar izaten zuen Daviden dendara idazkiak eramatera eta enkarguak jasotzera. 

Burgosen ere famatu egin  zen eta bere lana eta idazlan anitz batzuk eskatzen zizkioten. 

 

  



  

  

1030-1031 neguko gertaerak Arlanzonen eta Naiaran.  

  

 Azenari egun hartan ez zen lehen argi-izpiekin esnatu, ohitura zuen bezala. Tanttok, mastin-

otso zakurrak milizkatu zuenean konturatu zen berandu zela. Aurreko gauean Al-andaluseko historiari 

buruzko liburu bat irakurtzen berandutu zitzaion eta konturatzeko goizaldea zen. Une batez burura 

etorri zitzaion egun haietan zeukan helburu eta obsesioa. Eginkizunak Lehenbailehen burutu behar 

zituen bi egunetan Naiarara abiatzeko, Antsok bere ondora berehala agertzeko eskatu baitzion. Gaila, 

orduko, ez zegoen bere ondoan. Beharrik izan gabe ere, etxeko martxa ona segurtatzea gustatzen 

zitzaion. Dena ongi bidean, bere-bereko kontuez arduratzen zen. Azenarik berdin egingo zuen, etxean 

askotan traba eta oztopo izango ez balitz. Behin kapitain eta administratzaileen bitartez dena behar 

bezala zegoela jakinda, gazteluan zeukan eginkizuna zaldien zaintza izaten zen. 

 Gela ondoko komunean egin zituen egin beharrekoak. Ur-korronte sistemari esker egin 

beharreko guztiak hantxe egiten zituzten bertze inor molestatu gabe. Pixontzia ohe azpian zuten 

badaezpada, baina komuna hurbil izatea erosoa zen. Bainu osoa hartzeko sukalde ondoko bainugela 

handira joaten ziren, ur beroa hantxe lortzen baitzuten. Beheko pisura jaitsi zen, saloia gurutzatu eta 

alboko atea zeharkatu zuen sukaldean sartzeko. Morroiak eta neskameak gosalduta zeuden eta hasiak 

ziren beren eginkizunetan. Sukaldean kasildak eta bere alaba txikienak prest zuten dena etxeko guztiek 

gosaldu ahal izateko. Maddi eta Garzia apezarekin ziren ikasten. Zirudienez Azenari asko berandutu zen 

egun hartan. Mahai altuan eserita, esne-zopak hartzen ari zela, Isa agertu zen erdi lotan. Bi lagunek ia 

ez zuten agurrik ahoskatu, keinu bat baizik. Esnatu bitartean Azenarik ogiarekin urdaia hartzen zuen 

bitartean, Isak fruta pixka bat hartu zuen. Gizonak zerrikiari eta animaliari berari nazka hartu zien 

musulmanen artean bizi zenean. Bukatu zutenean liburutegira joan ziren. Gela handia eta erosoa zen. 

Paretetan ehunka idazki zeuden antolatuta apalategietan. Tartean tapiz eta oihal batzuek kolorea 

ematen zioten gelari. Alde batean kuxinez betetako aldea zegoen, atseden eta aisialdirako tokia. Leiho 

aldean mahai handi batean lanerako gauzak, paperak, idazteko materialak eta liburu batzuk zeuden. 

Hantxe egiten zuen lan Isak. Bi lagunak aulkietan eseri ziren. Mahai gainean Isa kopiatutako idazkiak 

zeuden. Donibaneren ebanjelioen bertsio labur bat eta Al-Mutanabbiren poesia batzuk. Kopiatzaileak 

lagunari kontatu zion lan horien gora-behera. 

 –Aznenari, gustura ari naiz Al-Mutanabbiren poesia zoragarriak kopiatzen, baina liluratuta nago 

ebanjelio honekin. –Azenari harritu zen hitz haiekin eta hala adierazi zion lagunari. 

 –Zer diozu? Inoiz ez dizut hori entzun latinezko idazki bat goraipatzean. 

 –Hau desberdina da. Benetan ez naiz ari ebanjelioari buruz, ezta apokalipsiari buruzko 

iruzkinak, marrazki miniatuei buruz baizik, ilustrazioez. Miniatura zoragarriak dira... 

 –Isa... Badakit nolakoa den esku-izkribu hori. Nik neuk ekarri dizut horietako zati batzuk 

kopiatzeko. Ulertzen ez dudana da zure poza, kopia horiek egitea gustatzen ez zaizulako. 

 –Eta ez zait gustatzen. Hala ere, marrazkien xehetasunek, koloreek eta gizakiak marrazteko 

maisutasunak liluratuta naukate. 

 –Banengoen ba! Denbora galtzen ari zara margoak miresten. Dena den, ez da harritzeko: 

paradisuko marrazkiak, epaiketa, aingeruak, arkumea eta lau ebanjelistak..., irudi eta marrazki 

zoragarriak dira. 

 

 –Ez esan ongi eta garbi dakidana. Hara! Lan handia daukat eta uste dut Erramun zure bila 

dabilela. 



  

  

 –Bai, banoa. Eta zuk egizu lan. Gero agertuko zaizkizu gaztetxo horiek arabierazko eskolak 

hartzera eta ez duzu denborarik izango ezertarako. Beranduago ikusiko dugu elkar. 

 

 Saloira jaitsi zen berriro. Han ziren Urraka eta Lore etxeko garbiketak antolatzen neskame eta 

zerbitzariekin. Agurrak gurutzatu ondoren Erramun Garai agertu zen paper batzuekin. Jaurerriko 

martxaz hitz egin behar zuten. Marko Garairekin aurreko egunean mintzatu zen eta etxeko kontuak 

onbidean zirela segurtatu zuten. Erramunekin sarrerako saloi txikian egon zen kontuak ikuskatzen. 

Azenari Goiz erdian Ansur Martinez alkatearekin elkartu zen gazteluko harresietan ohitura zuten bezala. 

Azenari Juarroseko alkaide, epale eta alkate orokorra bazen ere, Arlanzoneko berezko alkatearekin 

komunalaz eta galdutako animaliez batzarra prestatu behar zuen. Herriz herri komunalen mugak 

bermatu behar zituzten. Ansurrek kontatu zion Azenariri gertatzen ari zena. 

 –Lur eta animalien lapurretagatiko epaiketa antolatu behar dugu. Ez da gauza handia, baina 

epaiketa egin behar dugu arazoa handitu baino lehen. 

 –Ongi da. Bihar eguerdia baino lehen ospatuko dugu elizako plazan. Dei iezaiezu salatu eta 

salatzaileei. Hala ere, garbi utzi behar dugu herritarrek mugarriak behar bezala errespetatu behar 

dituztela. Udaberrian komunalen mugak egiaztatu behar ditugu. 

 –Bai, Azenari. Banoa biharko epaiketarako deialdia egitera. 

 

 Eguerdia baino lehen bukatu zuten arazoari buruzko solasa. Zebedeorekin zaltokietan 

elkartzekotan zegoela gazteluko atetik on Eloy eta Gaila sartu ziren, zirudienez Azenarirekin zerbaitez 

hitz egiteko asmoz. Seme-alabak apezarekin lana bukatu eta Isarekin izango ziren ziur asko. Apezak 

haserre zirudien. On Eloy apezak gidatzen zuen komunitate kristaua. Herri hartan denak ziren kristauak, 

baina gizona kexu zen. Herritar batzuk elizara joaten ez zirelako. On Eloyk egunero meza pare bat 

ematen zuen, egunsentian eta eguerdi aldean, kanpaien deialdien ondoren. Eskola batzuk ematen 

zizkien herriko gaztetxoei, Maddi eta Garziari arreta berezia egiteaz gainera. Hala ere, bere eginkizunik 

handiena elizara heltzen zirenei laguntzea zen. Eguna otoitz egiten pasatzen zuen, gaixo batzuei bisitak 

egiten ez zizkienean. Herritarrekin ez zen gaizki konpontzen, baina ez zegoen oso konforme jarrera 

batzuekin eta bazuen zertaz kexatu. Gaila mintzatu zen lehena, gizona erretolika amaigabean hasi baino 

lehen. 

 –On Eloyk laguntza behar du elizaren teilatua eta pareta batzuetan agertutako arrakalak 

konpontzeko. Esan diot igeltsero bat eta gure morroi batzuk bidaliko ditugula berehalakoan. Dena den... 

–apezak berak jarraitu zuen bere haserrearen arrazoiak adierazten. 

 –Barkatu, andre Gaila, eskertzen dizuet elizarako konponketak egiten badituzue, baina herritar 

batzuen jarrera onartezina da. Azenari jauna, herritarren agintari bezala agindu behar zenieke Elizarekin 

errespetu gehiago izatea... –Azenari bera tartekatu zen apezaren jardunean, ongi baitzekien bertzela 

adarretatik jarraituko zuela kexaka. 

 –Ongi da on Eloy, baina jakiten ahal da zer egin dizuten? 

 

 –Jauna, ez dira denak elizara etortzen eta goizero agertzeko agintzen diedanean, adierazten 

didate lan egin behar dutela eta ezin direla egunero agertu. Ebanjelioek dioten bezala bakarrik kristau 

onak joango dira zerura. Bestela, infernura kondenatuko dira. 

 –On Eloy... Ulertzen dizut, baina nik neuk askotan lan handia dut eta ezin naiz zure 

elizkizunetara egunero joan. Ulertu behar zenuke... –Apezak ere erakutsi zuen bertzeen esana bere 

interesekoa ez zenean, jarioa eteten bazekiela. 



  

  

 –Jauna, badakit zuk eginkizun garrantzitsuak dituzula. Nik eskatzen diet herritar arruntei 

gaixorik ez badaude egunsentiko elizkizunetara etortzeko. –Gaila eztabaida batean ez sartzeko mintzatu 

zitzaien goxo. 

 –Aita Eloy, zu gure kontseilari espirituala zara eta ez dizugu behar bezala eskertzen. Hala ere, 

Azenarik aipatu dit behin baino gehiagotan ezin dituela herritarrak behartu eta askotan lan handia 

dute... –Gizon zaharrak ulertu zuen ez zuela kontu horretan ezer lortuko eta etsituta onartu zuen 

egoera. 

 –Elizarako jasotzen ditut hamarrenak. Emakume on batzuek laguntzen didate eliza garbi 

mantentzen eta egiten dizkidate zerbitzu batzuk, janaria prestatu bertzeak bertze. Herritarrek 

errespetuz hartzen naute. Hala eta guztiz ere, elizkoi batzuek salbu, ez didate kasurik egiten. Beraientzat 

mundua garrantzitsuagoa da eternitatea baino. Guztiok bizi behar genuke betiereko salbazioa lortzeko. 

Guztiok... –eten egin zuen–. Baina, hobe izango da gaia uztea. 

 

 Azenari zalditegiko bisita arratsalderako utzi behar izan zuen. Eguerdia zenez apeza gonbidatu 

zuten bazkaltzera. Bazkariaren zain, saloian ohiko hogeita hamar bat bazkaltiar ziren, etxeko lehenengo 

txandakoak. Apezak aprobetxatu zuen mahaia bedeinkatu baino lehen sermoi labur bat egiteko. Hura 

eginda eta lasaiago, otordu atsegina pasa zuten. Arratsaldean, Maddi laguntxoekin elkartu zen eta 

Garzia gerlariekin praktikatzera abiatu zen. Gaila, saloi txikian bertze emakumeekin solas ederrean zen, 

josten zuten bitartean. Azenari, erreka ondoko tailerretara hurbildu zen. Beira tailerrean izan zen lehen-

lehenik. Blasek, beira-maisuak, azken aldiko produktuak erakutsi zizkion. Azenariri gustatzen zitzaion 

noizbehinka beira lantzea, tamalez ez zuen astirik. Edalontzi, pitxar eta bertzelako ontziak ederrak ziren, 

dotoreak eta handi samarrak. Beira garden berriak tonu berde-urdin gehiago, pixka bat ilunagoa 

zeukan. Blasek adierazi zion bere ustea egindako berrikuntzekin. 

 –Azenari, ez dakigu ontziak ongi salduko diren. Oraindik ez ditugu dendetara eraman eta ez 

dakigu erosleei gustatuko zaizkien. Tonua emateko kobre asko daukagu eta espero dut alferrik ez izatea. 

Edonola ere, betiko itxurazkoak egiten ere jarraituko dugu. 

 –Ez larritu! Niri ere ederrak iruditzen zaizkit. Ikusiko dugu. Diozun bezala laster jakinen dugu 

dendariek eta erosleek nola hartzen dituzten. Ea orain arte bezala lan-taldekook lan egiten jarraitzen 

duzuen. 

 

 Denboralditxo bat eman zuen beira egiteko prozesuari begira. Labealdi bateko beirak nola 

moldatzen zituzten ikusi zuen. Handik gutxira, ondoko zeramika-tailerrean ere egon zen nagusia. 

Obekok betiko zeramika egiten zuen eta dena ongi joaten zitzaien. Bere arazo bakarra buztin eskasa 

izatea zen eta material berria bilatzeko beharraz kexatu zen. Egun batzuk emango zituzten leku 

aproposak bisitatzen. Urrezeko putzu batzuetan bilatzekotan geratu ziren. Bertzerik gabe, ilundu baino 

lehen Azenari gaztelu bertako zalditegietara heldu zen. Zebedeo haren esperoan zegoen, eta bere 

seme-alabak ere bai. Zalditegia handia zen eta sabai altua zuen belar azau handiak mandioetan biltzeko. 

Kanpotik eta gainean gazteluko erronda-bidea pasatzen zen. Zalditegiak gazteluaren harresietan 

integratuta zeuden zati batean, beste zati batzuetan bihitegiak. 

 

 Azenarik eta bi gazteek itxituren arteko atakatik pasa ziren. Itxitura bakoitzean behor bat eta 

bere zaldikoa ikusten ziren. Han ziren zaldi berebere aukeratuen hogei bat zaldiko ar eder askoak. 

Zaldiko emeak beren amekin ziren Urrezen. Zaldiko arren hautaketa egin behar zuten: zein utzi 

hazkuntzarako, zein hautatu Granadara Habusen zalditegietara odol-hariak gurutzatzeko eta zein osatu 

edo zikiratuko zuten salmentarako utziz. Ez zen beraien gustuko eginkizuna eta gazteek ez zuten 



  

  

ebakuntza ikusi nahi, baina zaldi ar helduak zailak ziren maneiatzeko. Hazkuntzarako uzten zituztenak 

belazeetan biziko ziren bizitza lasaian arinki hezi ondoren. Bertzeak zikiratuta, bigarren urtean heziko 

zituzten gerra edota ehizarako.   

 Zaldikoak itxura desberdinetakoak zituzten: zuriak, beltzak, gaztainkarak eta grisak. Haietatik 

talde bakoitzeko bat edo bi aukeratu behar zituzten semental, hazitarako bezala. Batzuk Granadara 

bidaliko zituzten. Zebedeok paper-orriak pasa zizkion nagusiari zaldiko bakoitzaren informazioarekin. 

Sei bat hilabeteko zaldikoen artean zaila zen aukeratzea, hain ziren denak ederrak! Odol-hari berrietatik 

aukeratu behar zuten, jatorria mantenduta ere odol berekoak ez izateko. Nola edo hala hautaketa egin 

ondoren gaztetxoak joan ziren. Hurrengo egunean Zebedeok eta laguntzaileek ebakuntzak egingo 

zituzten. 

 Hurrengo egunean epaia ospatu zuten. Mugarrien zalantzen aurrean batzuek aprobetxatu 

zuten bertzeen animaliak bereganatzeko. Behin justizia eginda eta zigor txiki batzuk ebatzita, meza 

ospatu zuten bakean. Arratsaldean, bazkaldu ondoren, planak egin zituzten. Handik hilabete batzuetara 

komunalen mugarriak ikuskatuko eta segurtatuko zituzten. Behin herrian lasaitasun giroa 

berreskuratuta, Azenari joan ahal izango zen Erregerekin elkartzera. 

 Azenari aurreratu zen Naiarara joaten. Handik aste batzuetara joango ziren etxeko gehienak. 

Joan, Jakue eta Azenari, bi morroi eta gerlari batzuk abiatu ziren Naiarara egun lehorrak aprobetxatuz. 

Naiaran Erregerekin bakarka mintzatu behar zuen. Handik bi egunetara, Naiarara heldu zirenean, 

jauregi-etxe berrian sartu ziren zuzenean, gautzen ari zelarik. Erregeri abisua bidali zioten. Zaldiak utzi 

eta beharrezko prestaketak egin zituzten gaua pasatzeko. Morroiek afaria atontzen zuten bitartean, 

Joan, Jakue eta Azenari garbitu azkarra eginda sukaldeko mahai handian eseri ziren ardo batzuk eta 

atseden hartzeko. Gutxi hitz egin zuten. Nekatuta zeuden eta mokadu batzuk egindakoan lotara joan 

ziren. Biharamunean, Azenari goizean goiz abiatu zen errege-jauregira. Berehala eraman zuten 

Erregeren aurrera. Antsok 38 urte zituen. Itxura ezin hobea zuen. Garaia, handia eta indartsua zen. 

Gerlari ikaragarria izateaz gain, bere bizar beltza eta ile ugariarekin bere loria guztian erakusten zuen 

begirada atsegina eta argia. Azenari ez zen hain indartsu; gihartsu mantentzen zen eta irribarretsu 

zegoen ia beti bezala, kezkarik ez zuenean behintzat. Lagunek besarkatu zuten elkar. Antso mintzatu 

zen lehena.      

 –Kaixo Azenari. Pozten naiz zu ongi ikusteaz. Itxura ona duzu. 

 –Kaixo. Baita zuk ere Antso. Idazkian ez zenuen aipatzen zer zela-eta horrelako presa 

lehenbailehen elkartzeko. Zerbait larririk gertatu al da? 

 –Ai, Azenari... Laster etortzeko eskatzen nizun zurekin lasai mintzatu nahi nuelako gauza 

garrantzitsu batzuetaz. Uste dut garbi utzi nuela ezer larririk ez zela gertatzen. Badirudi nire deialdiak 

haserretu zaituela. –Antsok irribarre egiten bazuen ere, Azenarik pentsatu zuen bere jarrerarekin 

laguna eta erregea zena triste jarri zuela. Eskua sorbaldan jarriz eta irria ezpainetan berehala adierazi 

zion lagunari bere hitzen zentzua. 

 –Ez da hori. Uste nuen larrialdi bat ezkutatzen ari zinela. Bi aste barru denak ginen etortzekoak 

eta egun hauetan herrietan itzulia egin nahi nuen. Presaka, premiazkoena egin dut eta hemen naiz. 

Ongi egin duzu deitzean, lasaiago egongo bagara. 

 –Hau da hau nire laguna! Beti baikor eta lagunkoi nahi zaitut. 

 –Hau da hau nire Errege! Beti presaka eta okerrena pentsarazteko prest. Barkatu baina argiago 

adierazi behar duzu presa zertarako sartzen diguzun. 

 –Egia da. Arrazoi duzu, baina jakin behar zenuke nolakoa naizen! 



  

  

 –Bai jakin behar nuen, baina ezin dut bertzela jokatu. Ez da errez asmatzen zerk sortu dizun 

premia. Errege zaren aldetik zure premiak oso larriak izan daitezke. –Antsok ulertu zuen Azenarik 

arrazoi zuela. Segundo batzuetan elkarri begira, biek barrezka hasi ziren. 

 

 Bi lagunek gosaldu zuten lasai, familiakoez eta beren bizitzako kontutxoez mintzatzen ziren 

bitartean. Ondoren gertukoen laguntzaz zaldiz paseatzera atera ziren. Mendira jo zuten atzean 

egunerokotasuna utzi nahian. Ordu pare batean ibili ondoren, kanpamendu bat antolatu zuten eta 

morroiek bazkaria prestatzen zuten bitartean oinez ibili ziren bi lagunak harkaitzetaraino. Handik inguru 

guztia ikusi ahal zuten. Inguruko larreak eta basoak eder ikusten ziren abendua bazen ere. Lasaitasun 

osoz mintzatu zitzaion Errege lagunari.  

 –Azenari, zure aholkua behar dut. –Gizonak hura espero bazuen ere, ez zekien edo ez zuen 

imajinatzen Erregek zergatik egiten zuen horrelako tentu eta misterioarekin. Hark larria izan behar 

zuen. 

 –Antso zure misterio horrekin ni larritzea lortuko duzu! 

 –Barkatu. Ez larritu! Ezagutarazi behar dizkizudan kontuek gure erresumaren etorkizunarekin 

zerikusia dute. –Azenarik susmatzen zuen zerk kezkatzen zuen Errege. 

 –Ez da oso argia izan behar erresumako etorkizunaz kezkatuta zaudela jakiteko. Baina ez dakit 

zer den zehazki. Gaztelarekin izango du zerikusia. Kontadazu behingoz zer den –Antso hasi zen 

kezkatzen zuena adierazten. 

 –Badakizu Muniak ez duela onartuko Gaztela azpiratzea. Gaztela eta Baskonia elkartuta nahi 

ditu, baina bere jaioterria libre eta independente mantenduz. Fernando Gaztelako konde izendatu dugu 

eta bere autonomia segurtatuko dugu. –Hura aipatuta, Antsok gelditu gabe bere nahiak eta itxaropenak 

adierazi zizkion lagunari. Bere erretolika nahasia eta kontradizioez betea zen. Ordu erdiz aletu zuenak 

bazuen zer argitu eta erabaki. 

 

 Antsok erresuma handia utzi nahi zion seme nagusiari, Gartziari. Erregeren gogoaren arabera 

erresuma, Ribagorzatik Ceara helduko zen eta bertze semeak Garziaren agindupean konde izango ziren, 

erresuma handiagoa eginez. Aragoi Ramirorentzat, Gaztela Fernandorentzat eta Sobrarbe-Ribagorza 

Gonzalorentzat izango ziren, Gartzia oinordekoaren nagusigoa onartzearen baldintzapean. Santxa, 

alaba, Leongo erregina zen eta Bermudo errege adin gutxikoa orduko. Horra orokorrean eta 

zehaztasunik gabe Antsoren ustezko etorkizun ideala.   

 

 Hala eta guztiz ere, seme-alaba guztiek Gaztelako zerbait jaso behar zuten Muniarengandik. 

Gaztelako kondea Fernando izango bazen ere, bertze anaiek eta arrebak herri eta lur batzuk jasoko 

zituzten. Gartziak, gainera, 1017tik, Sancho Garcia kondea hil eta Muniaren dote gisa Baskoniara lotuta 

gelditu ziren euskal lurrez gain, Trasmiera eta Gaztela Zaharra deitua jasoko zuen. Ordura arteko 

mendebaldeko muga, Enkarterri, Losa, Mena, Bureba, Tiron eta Oka Arlanzoneraino, Baskoniakoa 

bazen, handik aurrera mendebaldera muga bertze hogeita hamari bat kilometro gehiago mugituko zen 

Kantabriako badiatik ia Burgoseraino, Arreba, Urbel eta Ubierna herri eta bailarak hartuz. Azken lurralde 

horretan euskaldun askok populatu zuten, baina orduko erromanizatuta, Gaztelaren aldekoak ziren. 

Antsok gainera bertzelako arrazoiak eman zizkion Azenariri horrela jokatzeko, honen harridurarako. 

 –Azenari, ikerketa handiak egin ditut lurraldeari buruz. 

 –Ongi dago ikerketak egitea, baina horrek ba al du zerikusirik muga mendebaldera 

aldatzearekin? 



  

  

 –Bai. Gure zenobioetako jakintsuei galdetu diet eta Erromako Aita Santuaren liburutegietan 

bilatu dute lur honi buruzko informazioa. Jakin behar zenuke erromatarrek hemen iparraldeko Akitaniaz 

gain, hegoaldean “jaketanoak, ausetanoak, baskoiak, beroiak, barduloak, karistioak eta autrigoiak” 

topatu zituztela... –Azenarik moztu nahi zion erretolika, gutxieneko ikasketak egindako noble guztiek 

baitzekiten Estrabonen deskribapen hura. 

 –Antso, ez didazu orain gogoraraziko hori guztia, ezta? 

 –Ez larritu, labur kontatuko dizut. Autrigoiei buruz kontatzen zuten Nerbioitik Juliobrigaraino 

eta Tritium eta Biribesca beren hiriak zituztela, ia Ebro iturburaino heltzen zen eta egungo Arrebaraino. 

Urbel eta Ubierna, garbi da euskal jendeak populatu zituela. Horratx mugak mugitzearen arrazoia. 

 –Antso, aipatu dituzun hiri eta lekuak Autrigoniaren mugak dira. Baina, bertzeak euskal tribuak 

baziren ere, autrigoi guztiak halakoak ziren? Dakiguna da azken mendeetan euskal jendeak populatu 

zuela Autrigonia, Vardulia deitzen zutena –Antsori ez zitzaion hura gustatu eta bere arrazoiekin jarratu 

zuen. 

 –Ez al da berdina? Kontua da Autrigonia eukal lurraldea dela. Gartziak euskal lurralde guztiak 

jasoko ditu, nire lurrak eta Muniaren partetik Trasmiera eta Gaztela Vetula, Arreba eta Urbeleraino. 

 –Antso, aspaldiko euskal tribu izan ala euskaldun askok populatuta, Burebatik mendebaldera 

eta Transmieran jendea ez da baskoi sentitzen eta bai gaztelau. Aspaldian kontatu nizkizun Gaztela 

Vetulako jendearekin izandako solasak eta badakizu gutxik nahi dutela Baskonian izan. 

 –Azenari, ez izan beldurrik. Velazqueztarrek, Transmiera eta Vetulako noble nagusiek beren 

oniritzia eman didate, baita bertze jaun askok ere. 

 –Noble horiek zure desioetara makurtu dira, zure indar eta faboreetara. Baina herritar 

gehienek eta egoeraren aldaketek kinka larrian jarri ahal dute erresuma. 

 –Ez izan hain ezkor Azenari! 

 

 Horretan geratu zen solasa. Edozein modutan ere, hura Erregeren desioa baino ez zen. 

Fernandok eta Muniak ez zuten onartuko bertzerik gabe Gaztela gutxitzea. Gauzak horrela, Fortun 

Santxez Naiarako jaunak, bitartekotza eta erdibidea eskaini zuen. Antsok bileran kontatu zion Azenariri 

hark pentsatutakoa. 

 Fortun Santxez, Azenariren lehengusu txikia, Errege-alferez eta Armada-burua zen. Fortunek 

Naiarako tenentzia garrantzitsuena zuen eta erresumako bigarren boterea zen. Garzia oinordekoaren 

Aitano bezala, aitapontekoa, egoerak kezkatzen zuen. Berak aholkatu zion Antsori Gaztelari 

konpentsatu behar ziola Gaztela Zaharra galtzearen truke bertze lur batzuk emanez. Denbora gehiegi 

pasa gabe, Santxa, Leongo printzesarekin ezkonduko zuten Fernando eta dote gisa Cea eta Pisuergako 

konderriak ziurtatuko zizkioten, baita Toledoko pariak ere. Gainera, lur berrietarako bidea irekita zuten 

konderria handitzeko. Erregek eta Alferezak uste zuten horrela bi erresumak eta anaiak konforme 

egongo zirela. Nolabaiteko indar berdintasun batean. Bestalde, Gartziak Iruñeko erresumaren 

nagusigoa ziurtatzeko Zaragozako pariak jasoko zituen eta Ebroko lurrak izango zituen jomuga. 

 

 Nolanahi ere, Azenarik ez zuen arazoa konponduta ikusten. Gaztela gutxituta egongo zen 

ekialdean, nahiz eta Duero hegoaldean zabaltzen ari zen eta Santxa printzesaren ezkon-sari gisa Cea 

eta Pisuergako lurrak ziurtatuko zituzten. Azenarik ez zituen planak ongi ulertu. Konderritik Gaztela 

Zaharra deitua, Trasmierna eta Ubierna-urbeleko lurrak kendu batetik eta Pisuergako konderriak eman 

bertzetik. Fernando desorekatu, iraindu eta era berean indartzen zuten. Horrek ez zuen horrela gehiegi 

iraungo. Gainera, Azenarik gogoan zuen Sancho Garciari berak hitz emandakoa: ahal zuena egingo zuen 

Gaztela gutxitua ez izateko. 



  

  

 Azenarik zendutako kondeari zor zion juramentuaz gainera bere esperientziak esaten zion 

Trasmiera, Gaztela Vetula eta Burebarekin mugan mendebaldeko Arreba, Urbel eta Ubiernako herriak 

ez zirela osotara euskaldun sentitzen. Asonetik, Bureba eta Okarainoko autrigoiak, euskaldun sentitzen 

jarraitzen bazuten ere, handik mendebaldera poliki erdalduntzen eta erromanizatzen ari ziren. Gaztela 

Vetula eta mendebaldeko Autrigonia, bertakoez gainera azken mendeetan kantabriar batzuek 

birpopulatu zituzten eta gehienak gaztelau sentitzen ziren. Azenarik gogoratzen zuen Guadarraman 

urte asko lehenago ezagutu zuen zaldunarekin izan zuen solasa. Arrebakoa zen, Gaztela Vetulako herri 

batekoa. Mendizerrako gaueko kanpamendu batean bertze talde batekin egin zuten gaua. Bertze 

zaldun esploratzaileen buru zen Santio Belezekin hitz egin zuen suaren ondoan zerbait afaldu ondoren. 

Gizonak normalean egiten zutena azaldu zion. 

 –Arreba, Budron, Butron, Bezana eta Zamanzas herrietakoak gara. Gure taldeak mendi-bortu 

hau eta inguruak zaintzen ditu berrogeialdian eta askotan bertze hilabete batez. Talde txikia osatzen 

dugu eta zaintza egiteaz gain hemen gabiltza ehizatik biziz –adierazi zuen bere aurkezpena egin 

ondoren. Azenarik gauza bera egin ondoren, bitxiak izan ziren gizonaren beste azalpen eta  kexak. 

 –Azenari, zuek hobeki zaudete gehiago mugitzen zaretelako eta jende desberdinarekin 

ibiltzean eta elkartzean. Juarrosekoak eta Burebakoak behintzat erregearen babespean zaudete –izan 

zen Santioren ezusteko adierazpena. Azenarik ez zuen sumatzen zergatik eta galdetu beharrik gabe jaso 

zuen gizonaren azalpena. 

 

 –Zuek argi eta garbi erregearen babespean zaudete. Euskaldunak zarete eta Baskoniako 

lurralde antolatu batean egiten duzue bizitza; gu, berriz, ez. Gure lurraldea ez da garbi Gaztela ezta 

Baskonia ere. Gure kasuan arbasoak euskal jatorrikoak ziren. Gutako askok ulertzen dugu pixka bat zuen 

hizkuntza aitona-amonekin ibili ginenez, baina orain jende gehiena eta jauntxoak gaztelau sentitzen 

dira, Gaztela handi eta independente baten alde. Hala ere, Paramo, mendebalde eta Burgosetik 

hegoaldeko Gaztelak ez gaitu erabat onartzen eta bi uretan sentitzen gara. Ez gaituzte Burgoseko gorte 

eta kurietan aintzat hartzen. Ba al dakizu Gaztela Zaharrari duela gutxi arte Bardulia deitzen ziotela? –

Azenarik ez zuen horrelakorik entzutea espero eta interesatuta galdetu zion gizonari. 

 –Santio, zergatik kontatzen didazu guzti hau? 

 –Ni euskaldun sentitzen naizelako. Zuek entzutean zuetako bat naizela pentsatzen dut, baina 

oso garbi daukat gure herritar gehienak gaztelautu direla eta jadanik gure lurraldean ia ez dela 

euskaldun petorik geratzen, zahar batzuk izan ezik. Gure batzarretan, Gaztelan gure partaidetza 

indartzeko iritziak zabaltzen ari dira. Nire gogoaren kontra ikusten dut zuengandik urrutiratzen ari 

garela. 

 

 Ordutik Trasmiera eta Gaztela Vetulako bertze jende batzuekin mintzatu zen. Haietako 

gehienek jatorri euskalduna izan arren, beren iritzi eta pentsaerarekin Baskonian egoteko ezintasuna 

adierazi zioten. Jauntxoek eta jaunek ez zuten kontatzen. Haiek momentuko interesen arabera jokatzen 

baitzuten: une hartan Antso erregearen aldekoak agertzen zirenek bertze momentu batean 

Baskoniaren kontra jokatu ahal zuten. Ubierna eta Urbelekoekin ere berdin gertatzen zen, nahiz eta 

haietako batzuk euskaldunak izan. Edonola ere, gehienak gaztelau sentitzen ziren. 

 Bestalde, Fernando eta Gartziaren izaerak ezagutzen zituen Azenarik. Gartzia harroa zen, 

ausarta eta gerlari ona; onkotea baina era berean diruzale eta xuhurra, anaien aurrean bere lehentasun 

eta nagusigoa defendatuko zuena. Fernando, berriz, argiagoa zen, maltzurra eta ez zuen luzaroan 

menpekotasuna nolanahi onartuko. Antsok maite zituen seme-alabak, baina Gartzia gehien, bera 

bezalakoa baitzen: indartsu, itxura onekoa eta asmo handikoa. 



  

  

 Azenarik errege-lagunari zuzentasunez jokatzea eskatu zion. Sancho Garcia Gaztelako 

kondearekin hitz egindakoa kontatu zion aspaldian. Hala ere, Erregek ezin izan zuen bere asmo handia 

baztertu. Ez zuen ikusten etorkizuneko egoera ezegonkorra. Antsok ez zituen Azenariren arrazoiak eta 

bertze batzuen gogoa onartu nahi. Azenarik, berriz, uste zuen ezin zuela etsi. Bazekien arrazoi zuela. 

Antso burugogorra zen, baina konbentzitzen ahal zuen. Edozein modutan ere, erresumaren izaera eta 

etorkizuna jokoan zeuden. Antsok izugarrizko boterea zuen une hartan. Dena den, Antsok erabaki bat 

hartu behar zuen: penintsulako nagusigoa hartu ala bakarrik betiko erresuma piska bat indartsuagoa 

eta independentea bilakatu behar zuen, Leon eta Gaztelaren berdina. Erresuma eta inperio anitz ala 

gehien bat baskoia, bietako baten alde aukeratu behar zuen.   

 Iruñeko erresuma deitzen zioten ordura arte beren estatuari. Erregek. baita Fortunek eta 

Azenarik ere, txikitatik Baskonia Handia aipatzen zuten. Buruan zutena euskaldun guztiak, ordura arte 

erresuma, dukerri eta konderri desberdinetan banatuta, batzea eta erresuma handia eta egonkorra 

antolatzea zen. Antso Gillermo zen Gaskoniako dukea. Seme-alabarik ez zuenez Antso Iruñeko erregeari 

dukerriko oinordetza utzi nahi zion. Antso Gillermoren lurralde hura zen aspaldian frankoek Baskonia 

deitzen zutena, Gaskoniako dukerria. Hegoaldeko Baskoniako baskoiei nafar edo nabar deitzen zieten 

iparraldean, horrelako koloreetan janzten baitziren. Naba edo lautadengatik ere izan zitekeen izena, 

Iruñerria eta inguruak horrelakoak baitziren. Musulmanek Ebrotik iparraldeko biztanleei eta Arandiotik 

Ribagorzaraino baskoi deitzen zieten. Egiatan biztanle gehien-gehienak baskoi eta euskaldun ziren 

arren, azken mendean franko asko agertu zen Donejakue bideko hirietan bizitzera. Gaskoiak ere 

baziren, baina berauek oso ongi integratzen ziren bertakotzen zirenean. Frankoak ez ziren ongi 

integratzen eta ez zuten bertakoen hizkuntza erabili nahi eta Frantzia aldeko erromantzeak erabiltzen 

zituzten. Garrantzi gutxiago zuten Erriberako muga-herrietara heldu ziren mozarabeek. Dena den, 

hauek ere erromantze mota batean mintzatzen ziren. Edonola ere, Ebro eta Errioxako lautadetako 

gehiengo erdaldunez gain, kanpotik etorritako franko eta mozarabe heldu berriek indartu egin zuten 

erromantzea erabiltzeko joera. Mende batean erresumaren zabaltze eta Donejakueren indartzearekin 

batera, talde ez euskaldunak handitzen ari ziren. Baskoi talde nagusiak ez zituen hirietako franko 

erdaldunak integratzen. Kultura eta hizkuntza latinez ematen zen eta eratzen ari ziren klase burgesak 

elebidunak eta erromantzedunak ziren neurri handi batean. 

Baskonia ala Iruñeko erresuma bezala izendatzea zen beraz arazo bat. Bi alternatiba zuten. Bata, 

erresumaren gehiengoa eta jatorriaren ezaugarriak indartzea zen, neurri batean bertze taldeen 

baztertzea ekarriko zukeena; eta bertzea, erresuma anitza bultzatzea. Antsok zioen erresumako 

biztanle guztiak ez zirela baskoiak; judutarrak, frankoak, musulmanak, Ebroko musulmanak eta 

mozarabeak ere bazirela. Erresuma anitz eta handia nahi zuen, bertan biztanle gehienak eta 

garrantzitsuenak baskoiak izaki. Antsok Errioxa eta Erriberako herri liberatuetara familia euskaldunak 

bidaliko zituen populatzeko. Hala ere, baskoiak eta euskalduntasuna neurri batean gutxietsiak zeuden 

ezjakin eta basati bezala hartuta. Gortean eta Kurian kultura latina eta bizitza arruntean erromantzea 

nagusitzen ari zen, euskaldunek gehienetan erromantzea ezagutzen baitzuten eta arrotzen bat 

tartekatuta kanpotarren hizkuntzara egokitzen zirelako. Gortean hizkuntza aniztasuna nagusi zen. 

Neskameak, morroiak eta laguntzaile arruntak euskaldunak ziren, gehienak; lanbide liberal, artisau eta 

tarteko laguntzaileak, batzuk euskaldunak eta bertze batzuk erromantzedunak. Erromantzea, bertakoa, 

Frantzia aldekoa edo mozarabea izan zitekeen. Goi mailako andere, ezkutari, militar, erlijioso edo 

idazkarien kasuan, gutxienak mintzatzen ziren euskaraz. Gehienek erromantzez egiten zuten beren 

eginkizunetan, eta gutxi batzuk latinez egiten zuten. Baskoiera, denak euskaldunak zirenean baino ez 

zen erabiltzen. Ez zen ohikoena noble batzuen artean erabiltzea eta egoera hura, hau da, Errege eta 

hurbileko nobleen artean ohiko hizkuntza baskoiera izatea, berezia zen. Antso eta Fortunen inudea 



  

  

euskalduna zen eta inguruan familia nagusietako haurren hizkuntza nagusia baskoiera izatea izan zen 

egoera haren jatorria. Azenari saiatu zen erresumaren izaeraz Antsori azalpen argiaki ematen. 

 –Antso, beti mintzatu gara Baskonia handia egiteaz eta orain zalantzan jartzen duzu 

erresumaren oinarria baskoiek osatzen dutela. Ongi iruditzen zait bertze taldeak babestea, baina 

euskaldunak baztertzen baditugu alferrik egingo dugu ezer handia. 

 –Ez duzu ulertu. Izendatzea izan ezik, euskaldunei lagunduko diegu gehien bat eta mugetan 

komunitate handiak antolatuko ditugu. Gainera, Juliobrigatik Burgoserako mendebaldera 

zabaltzearekin batera gure erresuma handiagoa eta indartsuagoa egingo dugu. 

 –Handiagoa eta ahulagoa. Erresumaren desoreka eta arazo-bide izango da hau. 

 –Azenari, aski da! 

 –Antso, nire iritzia galdetu egin didazu. Zoritxarrez, Trasmiera, Gaztela Vetula eta Urbel-

Ubierna lurraldeak utzi behar genituzke Gaztelan, euskaldun gutxi bizi delako. Baina, oraingoz isilduko 

naiz eskatzen didazun bezala. 

 

 

 Antsok momentuz ez zuen betirako erabakirik hartu, ezta nahi ere. Ordura arte bezala 

jarraituko zuten. Ez zuten Baskoniako erresuma deituko; ez zuten erresumaren izena aldatuko, frankoak 

eta ez euskaldunak ez mintzeko. Aldi berean herritar euskaldunei lagunduko zieten Ebroko lautadak 

populatzeko eta indartzeko. Dena den, gauzak zeuden bezala, Antsoren oinordetzan Gartziak nagusigoa 

izateaz gain, erresuma handitua jasoko zuen zuzenean, baita Gaztela Vetula edukitzeagatik arazoak. 

Juliobrigatik eta Arreba-Ubiernatik Ribagorzara errege izango zen, Gonzalo Sobrarbe eta Ribagorzako 

kondea izanda eta Ramiro Aragoikoa; Fernando Gaztelako kondea izango zen, independentegoa. 

 Hurrengo egunetan gero eta negutiar gehiago agertu zen Naiaran. Nobleak eta beren familiak 

elkartzen ari ziren kuria handia ospatzeko. Hurrengo asteetan bilkurak eta festak ospatuko zituzten. 

Erresumako arazoen zuzentzea gauzatu, hurrengo urteko prestakuntzak egin eta nobleen arteko 

harremanak estutuko ziren. Azenariren familiakoak ere agertu ziren. 

 

 

  



  

  

Harriren familiakoak Oarsotik joan zirenekoa 1030ean.  

     

 Kostaldeko herrietan erromes gutxiago eta lapurreta gehiago izaten zen. Donejakueko bide 

ofizial egin zutenetik Oarson ere nabaritu zuten. Bertze bidea, nagusia, babestuago izanda seguruagoa 

zenez, erromesek aukeratu egiten zuten. Ostalarientzat arazo handia zen, bidaiari gutxirekin ostatu 

batzuek itxi behar izan zutelako. Herribilduan egoera ez zen hain txarra inguruko gune ekonomikoen 

pasabidea izateagatik. Portuan arrantza eta komertzio handia zegoen eta metalgintzarako 

mugimenduak ere laguntzen zuen harreman ekonomiko gehiago izaten. 

 Baionarrak, horrela deitzen zieten Harri eta Ganiren familiakoei, ordura arte ongi bizi izan ziren. 

Herribildutik kanpo ostatu zabala eta lur-korta ederrak zituzten. Ginak eta Marak hamalau eta hamahiru 

urterekin asko laguntzen zuten etxean. Eki, bederatzi urterekin bihurria zen eta beti ibiltzen zen jolasten 

lagunekin. Botzo eta Fania, Harriren anaia eta Ganiren ahizpa maitemindu eta ezkondu ziren, baina ez 

zuten umerik izan. Hiru eta Lau gustura zeuden bizitza harekin eta ezkongabeak ziren. Bederatziok lana 

izan zuten denbora batez, baina bidaiariei bertze ostatuak baino gehiago gustatzen bazitzaien ere, 

azken urteetan justu bizi ziren. Erromesak Oarsotik pasatzeko Harrik egindako ahalegin eta ibilerek ez 

zuten luzarora arazoa konpondu. Haiek zituzten lurrek aurrera ateratzeko laguntzen bazieten ere, ez 

zuten etorkizuna bermatzen. Ganiren kezka, alaben eta semearen etorkizuna zen. Haiek familia egiteko 

adinera heldu baino lehen bilatu nahi zuen beren etorkizunerako modu seguruago bat. Kontua zen 

etorkizun hura ez zuela Oarson ikusten. Senarrarekin hitz egin zuen horri buruz. 

 –Harri, gure alabek eta semeak ez dute hemen etorkizun gehiegirik. Gu hemen ongi gaude eta 

horrela biziko nintzateke nigatik balitz, baina ez dut berdin ikusten haientzat. 

 –Nik ez dut hain gaizki ikusten etorkizuna. Bertze leku batzuetan ere berdintsu dabiltza. 

 –Leku guztietan ez. Zeuk esaten duzu Donejakue bide nagusian gurean baino hobeki daudela. 

 –Leku zoragarri hau eta gure ostatua utzi behar genuke, ordea. 

 –Hasieran bezala gauzak izango balira ni ere gustura egongo nintzateke. Baina ez ditut nire 

alabak nekazari etxe arrunt batean lanez lepo eta bizitza triste hori eramaten ikusi nahi. Ostatuan lana 

egiten dugu, baina bizimodua eta jendearekin tratuan bertzelako bizitasuna dugu. Mutikoarentzat ere 

ez dut etorkizunik ikusten. Ez dut ikazkin edo burdin-gizon ikusten, ezta merkatari edo are gutxiago 

arrantzale. Ausarta eta bizia da, baina ez da oso indartsu eta itsasoak ez du erakartzen.  

 –Zuri asko gustatzen zaizu. Nola diozu lehorreko bidera joateko? 

 –Han, nonbait, hau bezain ona izango den ostatua paratzeko. 

 –Badakit arrazoia duzula. Aspaldian bueltaka dabilkit gauzak nola aldatu, baina ez nuen 

asmatzen nola egin, hemen jarraituz gero. 

 –Jaun Benitori entzun diot bere sasikoarentzat, seme naturalarentzat hau bezalako landetxea 

bilatzen duela. Baditugu lurrak eta animaliak, baina ostatu bezala ez dugu etorkizunik. Hemen ez dago 

lekurik bi edo hiru familiarentzat. 

 

 –Salmenta ona eginez gero, joaten ahal izango ginateke bide nagusiko hiri berri batera. Faniari 

ez dakit zer irudituko zaion, Botzo nik uste prest egonen litzatekeela hemendik gurekin mugitzeko eta 

Hiru eta Lau anaiak ere gutarrak dira. Ez dut uste gizonezkoek eragozpenik jarriko dituztenik. 

 –Fania hemendik joateko prest egonen da. Arazo gehiago izan ahal dugu Gina, Mara eta 

Ekirekin. 



  

  

 –Ongi eta kontuz eginez gero, prest egoten ahal dira. Berandu baino lehen, maitemindu baino 

lehen egiten badugu lortuko dugu. Uste nuen ez zenuela itsasotik urrundu nahi! 

 –Ez nuen nahi, baina gure haurren etorkizuna garrantzitsuagoa da. 

 –Eskerrak mutikoari ez zaiola itsasoa gustatzen. Mendizalea eta animalia zalea da. 

 –Harri, non bilatuko genuke bizitoki berria? 

 –Iruñean konpetentzia handia dago. Lizarra izeneko hiria zabaltzen ari da asko. Nik aztertuko 

nuke aukera hori dirua eskutan izanez gero. Uste al duzu jaun Benitok dirua aurreratuko lukeenik? 

 –Lortu behar dugu Harri. Lortu behar dugu! 

      

 

 

  



  

  

Antso Nagusia, familia eta kezkak.  

 

 “ Sub nomine sancte et individue Trinitatis, qui est Pater et Filius et Spiritus Sanctus trina 

maiestas et una essentia. Hec est charta donationis vel tradditionis que ego Sanctius, gratia Dei Rex, 

iussi fieri vobis domino et presuli sanctissimo domno Sanctio, per remedium anima mea vel parentum 

meorum dono vel trado vobis in valle de Onsella, prope villa que dicitur Petiella, monasterium quod 

dicitur Sancti Joannis cum suis terminis... 

 Facta charta traditionis die tertia feria, septimo kalendas Januarii, descurrente era millessima 

septuagessima, regnans serenisimus supradictus rex Sanctius in Pampilona et in Aragone et in Suprarbi 

et in Ripacorza vel in omnem Guasconiam atque in cunctam Castellam et de supradicta amplius in 

Legione siue in Astorica imperante Dei Gratia. Ego supra escriptus rex Sanctius in hac scedula donationis 

vel tradditionis quam fieri volui et legentem audiui manu mea roboravi. Domna Maiore regina 

confirmans; Ranimirus, proles regis, cfs.; Garsea, frater eius, cfs.; Gundessalvus, frater suis, cfs.; 

Ferdinandus, germanus eius, cfs.; Mantius, Aragonensis eps., cfs.; Sanctius, Pampilonensis eps., cfs.; 

Arnoldus, ripacorcensis eps., cfs.; Munio, alabensis eps., cfs.; Julianus, castillensis eps., cfs.; Pontius, 

obietensis eps., cfs.; Fortunius Sanctii, dominator Falces testas; Acenari Enneconis dor. Auca et Arlanzon, 

ts.; Fortunius Sanctii, dominator Caparroso ts.; Eximinus Garceiz dor. Vnum-Castellum ts.; Acenari 

Fortunionis dor. Huarte, ts.; Garsea Fortunionis dor. Funes ts.; Lope Enneconis, dor. Arruesta cfs.; 

Fortunio Oxoiz, cantabriensis ts.; Don Patre, sub imperium regis imperans Naiala cfs.; Belasiu, ego ex 

palatio regis exaravi hec confirmatio de manu mea, et adhuc accepi pretium propter hanc scriptionem. 

” ( 1032ko abenduaren 26an ) 

 

 Jauregiko areto nagusian gorteko pertsonaia nagusien aurrean dohaintza idazki haren 

irakurketa egin zuen Belasko idazkariak. Konfirmazio eta lekukoen izenak aipatzean erregea, erregina, 

printzeak, apezpikuak eta nobleak hurbiltzen ziren sinatzera.    

 Negu hartako gorteak ospatu ondoren egin zituzten diploma eta dokumentu batzuen 

baieztapenak. Haietako bat dohaintza hura izan zen. Idazkietan Antsoren menpeko hiri eta lurraldeak 

agertzen ziren. Sobrarbe, Ribagorza, Aragoi, Iruñean errege zela aipatzeaz gainera, Antsok Gaskonia 

guztian, Gaztelan, Leonen eta Astorgan agintzen zuela adierazten zuten agirien bidez, azkenekoak bere 

lurrak baino gehiago babespekoak zirela aipatu gabe. Dokumentuan sinadurak jartzean garrantzitsua 

zen hurrenkera. Ohituraz erregeak eta familiakoek sinatzen zuten lehen-lehenik. Apezpikuek egiten 

zuten gero eta nobleak maila eta garrantziaren arabera. Idazkaria azkena izaten zen. Eguberri haietan 

erresumako apezpiku guztiez gainera, Oviedo eta Gaztelakoak ere heldu ziren Naiarara. Gaztelakoa 

nolabait erregearen menpekoa zen, baina Poncio Oviedoko apezpikua, Bermudo Leongo erregearen 

partez hitz egitera joan zen. 

 Bermudo 1032ko aurreko udan ezkondu zen Jimenarekin, Antso eta Muniaren alaba 

bakarrarekin. Leon eta Astorgako lurrak Antsok babesten zizkion suhiari. Aurreko erregea, Alfonso V.a, 

hil zenean handikiak matxinatu ziren erregeordetzari muzin eginez. Antsok ordutik musulmanekiko 

mugetan zaintza segurtatzeaz gain, Leon eta Astorga inguruko lurrak babestu zituen gehiegikerietatik, 

Erregeordetzak nahikoa baitzuen Asturias eta Galizia kontrolatzearekin. Bermudok ezkontzean hamasei 

urte zituen eta Jimenak hiru urte gehiago. 

 



  

  

 Era berean Errege-erreginen agirietan, beraien izenpetzearen ondoren, printzeak agertu ohi 

ziren. Apezpikuak eta nobleak adinaren arabera zerrendatzen ziren gehienetan, baina batzuetan 

azkenerako garrantzitsuren bat uzten zen nabariago izateko. 1032an Ramirok hogeita bost urte zituen, 

Gartziak ia hogei, Gonzalok hamabi eta Fernandok hamasei zituen. Ordurako Fernando bera ere 

Bermudoren arreba Sancharekin ezkonduta zegoen. Fernando 1016an jaoa, ez zen adinez nagusi, baina 

Gaztelako konde izendatu zuten 1029an. 

 Han ziren guztiak nobleak ziren, agiriaren irakurketari adi. Dohaintza-izkribuaren bukaeran 

Konfirmatu egin behar zutenek hurbildu ziren testigantza baieztatzeko. Noble goren haiek armarik eta 

kaperarik gabe zeuden. Bakarrik emaztekiek estaltzen ahal zuten burua halako bileretan. Gizonak 

jauregian sartu ahala armak eta kapelak uzten zituzten. Sarrerako gelan geratzen ziren beraien arma-

gizonak eta zerbitzari gehienak. 

 Azenari, ahaideekin zen. Antso erregeak enekotarrei, erresumako lehenengo errege-

familiakoei ohorezko aipamen eta keinuak egiten zizkien maiz. Printze eta apezpiku jaunen ondoren 

Faltzesko Fortun osabak sinatu zuen eta gero Azenariri berari egokitu zitzaion. Izkribua prestatzean 

Azenarik ez zuen onartu osabaren aurretik egitea. Ohorezko hurrenkera izaten zen hura eta leinuko 

lehena izatea adierazi eta onartu nahi zioten. Enekotar agintari gehienak han ziren, noble sinatzaileen 

arteko bederatzietatik lau enekotarrak izaki. Osaba Fortun eta beraren ondoren, bi sinadura tartean, 

Uharteko jauna bezala lehengusua zegoen eta bukatzeko, Naiarako jauna eta erresumako bigarrena zen 

alferez nagusia Fortun Santxez lehengusu txikia, bera ere bertze adar bateko enekotarra zena, Antso 

erregearen esne-anaia eta Gartzia oinordekoaren Aitano edo aitaponteko. Eskribau edo idazkari, osaba 

Belasko zegoen. Berak zinatu zuen azkena. Ximeno Gartzes Uncastilloko tenente bezala agertzen zen; 

dena den, hura baino gehiago zen. Antsoren ordezkaria zen Aragoiko gobernuan eta batez ere hango 

mugen defentsan. Era berean ofizialki ez bazen ere Azenari zen stabularius-a, Erregeren zaldiez eta 

zaldieriaz arduratzen zena. 

 Sinatze ekitaldia bukatuta, festa antolatu zuten. Eguberrietako Gorteak ospatu eta gero, 

nobleak eta erlijiosoak nor bere eginkizun eta egoitzetara itzuliko zen. Goizeko meza nagusia ospakizun 

handia izan bazen, arratsaldeko agur-festa zenez handikiro ospatu zuten. Jauregiko areto handian 

suziriak pizten hasi ziren leiho handietako kristaletatik argitasun gutxi sartzen baitzen. Errege eta 

erreginari mahai bat jarri zieten edariak eta ahoratzeko zerbait zerbitzatu ahal izateko. Bildutako bertze 

guztientzat hormen ondoan antzeko mahaiak jarri zizkietenean, gonbidatuak areto osoan barreiatu 

ziren talde txikietan. Musika gozoa entzuten zen. Rabel, gaita eta panderoak jotzen zituzten musikariak 

txoko batetik ari ziren lanean.      

 Printzeak handiki eta apezpikuengandik urrutiratu ziren. Ramirok Antsoren antza handia zuen, 

ile-bizar beltzak eta begi ilun berdinak baitzituen, baina ez zen hain sendoa. Gartzia ile gaztainkara 

argikoa, anaiarekin hizketan, haren berdina zen baina sendoagoa eta pixka bat txikiagoa. Fernandok 

Gonzalori heldu zion bertzeengandik urrutiratzeko. Fernandok begirada zorrotza zuen. Ilehoria zen 

Muniaren antzera. Gonzalok bertze anaien antza zuen, hamabi urterekin orduko ezin zen asmatu 

bertzeak bezain handia izango ote zen. Denek jantzi dotoreak zituzten, baina Fernando zen manerarik 

onenak erakusten zituena. Fernando, Gartzia eta Ramirorekin ongi konpontzen ez bazen ere, 

harremanetan bazekien atsegina izaten. Leongo Sancharekin berriki ezkonduta, Fernando 

Sancharengana zuzendu zen anaia txikiarekin. Ezkonberriak ongi konpontzen ziren. 

 Ramiro eta Gartzia ere itxura onekoak ziren eta ezkongabeak orduko, hogeita bost eta hogei 

urterekin. Dontzeilak eta bertze emakume asko hurbiltzen zitzaizkien, interesatuta edo interes berezirik 

izan gabe. Nobleak, jaun, andre eta andereño, solas arinetan ari ziren. Helduenek mahaietara hurbildu 

eta ondoan gelditzen ziren bitartean, gazteenek zerbait jan eta azkar edan ondoren, dantzan hasten 



  

  

ziren edo inguruko bertze leku batzuetara joaten saiatzen ziren. Dontzeilei, hala ere, gertutik begiratzen 

zieten beraien mirabeek eta damek. Neska eta mutiko batzuk algara eta jolasetan gelan eta kanpoan 

ibiltzen ziren alai eta zaratatsu. Andreek, behintzat, bilera haiek aprobetxatzen zituzten harreman 

sozialak egiteko. Gizonek maizago egiten zuten bizitza soziala beren eginkizunak zirela-eta, baina 

emakumeak askotan beren jauregi eta gazteluetan isolatuta sentitzen ziren eta ospakizunak 

aprobetxatzen zituzten bisitak antolatzeko. Gizonek normalean baino dotoreago janzten zuten, beraien 

karguen lepoko-adierazleak eramanez. Andreek bitxiak janzten zituzten, soineko ederren osagarri. 

 Azenari, osaba, izeba eta lehengusu-lehengusinekin ibili izan zen aurreko egunetan. Gehienak 

bere etxean bizi izaten ziren Naiarara etortzen zirenean. Nahiarako Fortun Santxezekin, aldiz, ez zuen 

aspaldian lasai hitz egin, lanpetuta ibiltzen zelako. Alferez nagusia eta Gartzia printzearen aitabitxia izaki 

lanpetuta eta jende askorekin egoten zen. Edonola ere, egun batean edo bertzean lagunek aurkituko 

zuten tarte bat elkarrekin egoteko, ehiza egiteko aitzakian egun pare bat ez bazen.  

 Ordura arte Azenarik ez zuen aukerarik izan Fermando Muñoz lagunarekin lasai hitz egiteko. Bi 

egun lehenago etorrita, ia inork ez zekien zertara etorri ziren Oviedoko apezpikua eta Leongo noble 

hura. Lau urte lehenago ezagutu zuenetik, Garzia infante Leonera eraman zutenean, aukera handia izan 

zuten elkar ezagutzeko. 1029ko udako kanpainan Leongo inguruetan matxinatutako jauntxoak garaitu 

eta lurraldea bakean utzita, noble haiekin armada handi bat osatu ondoren hegoaldeko mugetara 

abiatu ziren baskoiak eta leondarrak. Orduantxe izan zuten elkar ongi ezagutzeko aukera. 1029an, 

Azenarik hogeita hamazazpi urte zituen eta Baskoniako zaldieriaren burua zen. Fernando Muñozek 

hamar bat urte gutxiago eta leondarren postu berdina zuenez bi zaldun taldeak bateratsu gidatu behar 

zutenez elkarrekin ibili behar izan zuten askotan. Leon inguruetan bezala, Zamora eta Dueroko hiriak 

kontrolatu ondoren hegoaldeko mugako herrietara zuzendu ziren. Tormes erreka jarraitu zuten. Han, 

Gaztelako mugaldeetan bezala herri handiak eta ongi hesituak izaten ziren bailaretan. Labore lurrak 

onak ziren baina gutxi eta benetako aberastasuna abeltzaintza zen. Laboreez gain, abeltzainek artadi 

zabaletan, zerriak eta larreetan ardiak eta behiak zituzten. Tormes bailararen goialdeetan Badajozeko 

musulmanek herriak suntsitu zituzten. Azenari eta Fernandoren zaldunek musulmanen erasoak neurri 

batean geldiarazi eta oinezkoek herri batzuk berreskuratu zituzten. Hala ere, musulmanak gehiago ziren 

eta ezin izan zituzten mendien bestaldera kanporatu, zaldun berbereek lagundu zien arte. Antso 

erregeak eta Azenarik egoeraren jakitun hilabete batzuk lehenago Habusi laguntza eskatu zioten eta 

honek Ekade kapitaina eta berrehun zaldun sanhayar bidali zizkien. Berbereek, Antsoren eskaeraz 

Erriberan razzia bat egin ondoren Salamancan agertu ziren. Haien laguntzaz erabat garaitu zituzten 

Badajoztarrak. 

 

 Fernando Muñoz, Azenari bezala zaldizalea zen. Berak ere zaldi leinu arin eta gogorrak hazten 

zituen bere lurretan. Aurreko aldian elkar ezagutu zutenean norberaren zaldi ederrek erakarri zituzten. 

Azenarik Bele III.a eta Tximista IV.a eraman zituen Leonera aurreko urtean. Muñozek zaldi arabiar 

nahasi gaztainkarak zituen eta elkarrekin momentu onak pasa zituzten zaldiekin. 

 Azenari Leongo lagunarekin elkartu zen azkenean. Elkar besarkatu zutenean bizimoduaz 

galdetu eta gazteluko aretotik atera ziren lasai mintzatzeko. Saloi txiki batean banku batean eseri ziren 

kopa bana hartuta. Naiarako nobleek susmatzen zutenez gauza larriak gertatzen ari ziren lurralde 

haietan bat-batean agertzeko. Azenarik galdetu egin zion. 

 –Fernando, denok kezkatuta utzi gaituzue. Zer gertatu da Leonen? –Fernandok sorbaldak jasoz 

ezintasuna adierazi zuen. 

 –Handikiak berriro matxinatu dira Galizian eta Leonen. Leon hiria izan ezik Leongo lautadak 

galdu ditugu eta Bermudo Oviedora itzuli da berriro. Iruñeko gerlariak erretiratzean ez dira jauntxoak 



  

  

lasai gelditu. Erregeari baldintzak eta eskubide gehiago eskatu dizkiote. Azkenean, altxatu, oldartu eta 

baztertu gintuzten duela hilabete bat. Bermudo erregea Oviedon babestuta dago, baina gure 

erresuman ez dago legerik. Jauntxoak aprobetxatzen ari dira lur gehiago lortzeko... 

 –Zer gertatu da Bermudori men egin zioten nobleekin? 

 –Esan dizudana, matxinatuek garaitu gaituzte eta Leon hirian edo Oviedon babestu dira fidelak. 

Zuen laguntza behar dugu lurraldea baketzeko. 

 –Horrela eginez gero, arrazoia ematen diegu konkistatzaile eta zapaltzaile deitzen digutenei. 

 –Azenari, ez dago beste biderik. Haiek garaitu eta gu berrindartu arte laguntza eman behar 

diguzue. 

 –Hain larria al da matxinada? Zenbat gerlari eta denbora behar izango dira egoera 

kontrolatzeko? 

 –Hilabete gutxitan lortu ahal duzue, baina mugaldea berreskuratu behar dugunez urte osoa 

izango da beharrezkoa. Duela lau urteko egoera berdina da. 

 –Erregek lagunduko dizue. Ez du beste erremediorik. Zer moduz daude Ximena eta Urraca 

erreginak? 

 –Ondo. Bermudo eta Ximena errege-erregina Oviedon daude. Ximena, zuen erregearen arreba 

alargunak ez zuen Leonetik joan nahi. Ez izan kezkarik, Fernando Lainezek hiria eta inguru hurbilak 

kontrolatzen ditu eta ez dago arriskurik. 

 

 Fernando Lainez aspaldian zen Leon hiriko kondea. Alfonso V.ak izendatu zuen. Rodrigo Velaren 

laguna zen eta hasiera batean gaztelau eta baskoien etsaia, Garcia infantea hil zuten arte. Orduantxe 

konturatu zen lagunaren helburu gaiztoez eta bere erregeen eta erresumaren defendatzailea zenez, 

oso garbi zituen bere fideltasunak. Gaztelako Garcia infantearen erailketa egun zorigaiztoko hartan 

bertan Sancha printzesa bortizki bultzatu zuen eliza barnera, ez tratu txarra emateko, bere 

segurtasunerako baizik. Gertaeraren ondoren, ataria itxita aurkitu eta jauregira armak, gerlariak eta 

zaldiak hartzera itzuli zenean printzesarekin topatu eta bere jokaera azaldu zion. Bazirudien gazteak 

ulertu zuela. Ordutik Leon hiriko kondea zen. 

 –Ez al da Lainez erregearen aurka matxinatu? 

 –Ez. Bera beti izan da erregearen fidela. Bakea eta antolamenduaren zale amorratua izanda, 

Leongo nobleziaren berme bakarra da. –Azenariri bertze galdera bat etorri zitzaion burura. Irribarre 

egin zuen. 

 –Zu ez al zara Leongo konde bat? Zu ez al zara fidela? 

 –Ulertu didazu. Konde eta handikien artean inor ez da fidagarria, bera izan ezik. 

 –Eta zu bezalako konde eta jaunak? 

 –Asturias eta Leongo mendialdeko jauntxook orokorrean ez dugu ez botere gehiegirik, ezta 

ondasun askorik. Ni Tercia eta Arbas herriko jauna naiz. Gure lurrak pobreak dira, labore gutxi daukagu 

eta abereak dira gure aberastasunak. Konde deitzen didate, baina berrehun bat familien jauna baino ez 

naiz. –Baskoia harrituta zegoen, uste baitzuen Leongo jaun guztiak boteretsuak zirela. 

 –Noble guztiok ez al zarete lur aberats zabalen jabeak eta gerlari askoren buruak? 

 –Esan dizut. Leongo lautadako handikiak, bai badira. Asturias, Galizia eta Leongo mendialdeko 

lurrak, ordea, pobreagoak dira, basoen arteko lur emankor gutxi ditugu, herriak txikiak dira eta urrun 

daude leku batetik bestera. Abeltzaintza eta mendiko ustiapena dira gure aberastasunak. Ikusi dudanez 

berdintsu gertatzen zaizue Bizkaia, Ipuzkoa eta iparraldeko mendialdeko herrietan. Gurean berdina da. 

Mendi aldean jendea pobrea, baino berdianagoa da. Hegoaldean, berriz, herri handiak, labore asko eta 

handikiak dira herri askotan agintzen duten bakarrak, herritar arruntak oso txiroak diren bitartean. 



  

  

 –Ulertzen dizut, bai. Handik ibili ginenean, Leon inguruetan eta Dueroko herrietara joan 

ginenean jaun boteretsuak baino ez nituen ikusi. Baina egia da erresumako gerlari zintzoenak eta 

ausartenak mendialdeko herritarrak izaten direla, tribukoak edo. –Hegoaldeko zereal lurretako jaun 

handiek oinezko gutxi eta zaldun batzuk eramaten zituzten erresumaren defentsarako, baina 

menditarrak ziren oinezko gehienak eta zaldunik ausartenak. Fernando Muñozek adierazi zuen Azenarik 

ere pentsatzen zuena. 

 –Mila aldiz nahiago ditut menditar zintzoak, hegoaldeko jauntxoak baino. Zaldun korazatuak, 

zaldi astunen gainean talka egin ondoren ez dute gehiago egiten, baina benetako lana oinezko herritar 

arruntek eta zaldun arinek egin behar dute. Zuena bezalako zaldieria da behar duguna. Sanhayarrena 

bezalakoa... –Fernandok orduan bere interesa adierazi zuen. Azenariren zaldiak gustatzen zitzaizkion 

eta batzuk lortu nahi zituen. 

 –Azenari, salduko al dizkidazu zaldi batzuk? –Azenarik espero zuen galdera. Gustura salduko 

zion zaldi berbere pare bat lagun salneurrian. 

 –Bai, laguna. Etxerako itzulian emango dizkizut aukeran. –Orduantxe Garcia printzea agertu zen 

oihuka, lagunen solasaldia moztuz. 

 –Stabularius... Azenari..., non zaude? –Ikusi zituenean hurbildu zitzaien bere nahia adieraztera. 

 –Azenari, anaiekin eta bertze gazte batzuekin hitz egin dut. Zaldi lasterketa antolatu behar 

duzu. Aita ados dago. Eguraldia txartu baino lehen zaldi lasterketa eta arma-lehiaketa antolatu behar 

dituzu –Azenarik berehala erantzun zion. 

 –Zabaldu berria, baina ez daitezela hogei partaide baino askoz gehiago izan. Bihar egunsentian 

parte hartzaileok prest izan behar duzue iparraldeko atariaren ondoan. –Oinordekoa joan zenean 

lagunari azaldu zion hura guztia. 

 –Bertze askotan antolatu ditugu noble gazteen arteko lasterketak. Stabularius bezala zaldunen 

gainean agintzen dut eta nire betebeharretako bat zaldunen arteko lehiak antolatzea da. Gizon batzuk 

bidaliko ditut aurretik leku desberdinetan parte-hartzaileak kontrolatzeko. Cirueña, Badaran eta 

Cardenasen jarriko ditut heltzen direnei koloretako zapi bat emateko. Zortzi bat legoa dira bide lau eta 

menditsuetatik. Hiru ordu eskasetan egingo dute lasterketa. Gero, arku lehiaketa eta ezpata borrokak 

antolatuko ditugu. Ez dugu justarik antolatuko. Nobleziako kumeentzat ez dago hori baino denbora-

pasa hoberik. Normalean proba desberdinetan irabazle desberdinak izaten dira. Beti asmatzen dut 

lehiaketaren bat gehiago partaideen arabera eta denak ateratzen dira pozik. Uste dut oinezko lasterketa 

egingo dugula edo harresietan zeharrekoa. 

 

 –Eta noiz joango gara zure zaldiak ikustera? 

 –Etzi edo etzidamu ezer gertatzen ez bada. Zuek jadanik hitz egin duzue Erregerekin eta 

Leonera noiz joango garen erabakitakoan mezulariak bidaliko ditu Oviedora. Lasai, orain ez duzu 

presarik. Nirekin etorriko zara Arlanzonera. Apezpikua bitartean gera daiteke aste batez hemen atseden 

hartzen. Aski daukat on Eloy, herriko apez on baina astunarekin. 

 

 Hurrengo egunean, egunsentirako Azenarik zaldunak bidali zituen ibilbideko leku batzuetara, 

lehiakideak kontrolatuko zituztenak. Ikusle batzuk, haien artean Fernando Muñoz, han zeuden. 

Aristokrata gazteak agertu ziren. Gehienek zaldi arabiarrak zituzten edo berebere arinak. Hiru printze 

nagusiak han ziren eta zaldunentzako ehiza-arropak janzten zituzten. Bertze gazteak ere ikusgarriak 

ziren, altuak, gihartsuak eta ederrak. Haien artean hamasei urteko Garzia Azenariz zegoen, Azenariren 

semea. Hamabost bat zaldun ziren eta Azenarik berak eman zien lehenengo zapi berdea, tranpa eginez 

inor gehiago ez sartzeko. Hasiera emanda, lehenengoak goiz erdira arte espero ez zituztenez ikusleak 



  

  

gosaltzera joan ziren. Azenariren etxeko saloi txikian gosaltzen ari zirela Fernandok galderak egiten 

jarraitu zuen. 

 –Zure semea itxura oneko gaztea da, alaia eta kementsua. Zenbat urte ditu, hemezortzi bat...? 

 –Kementsuegia da batzuetan. Hamasei urte bete ditu eta ez dago modurik lasai ibiltzeko. Adin 

horrekin justu har dezake parte lasterketa eta lehiaketetan. 

 –Zu ez al zinen ausarta? Nik adin horretan mundua jaten nuen, gauza guztietan sartzen nintzen 

eta dena ezagutu nahi nuen. –Azenarik baieztatu behar zuen Fernanok arrazoi zuela. 

 –Uste dut arrazoi duzula. Nik adin horretan gerrara joan nahi nuen. –Fernandok gogoratu zuen 

Azenariz zekiena eta gaztetako bizitzaz galdetu zion. 

 –Kontatu zenidan bezala. Urte haiekin sanhayarren esklabo bat zinen. 

 –Bai. Baina esklabo arrunta baino, Habus, Garnatako oraingo emirraren ikaskide eta jolaskidea 

nintzen. Arabiar kultura eta hizkuntza ikasten genuen eta gerlarientzako praktikak egiten genituen. Adin 

horretan hasi ginen azzeifetan kapitainen ezkutari eta laguntzaile lanetan. Nahiz eta borroketan parte 

zuzena ez hartu, mandatuak egiten genituen. Garai hartan ikasketak baino gehiago gustatzen zitzaigun 

borroka gizoa. 

 

 Orduantxe agertu ziren Gaila eta Maddi. Ama-alabak antza handikoak ziren ile beltz-beltzekoak, 

azal zuri politakoak, batak begi berdeak eta bertzeak nabar deigarriak zituzten. Bi ahizpak zirela ematen 

zuen. Fernando txundituta zegoen haien edertasunarekin. Azenarik aurkezpenak egin zituen. Andre 

Gaila mintzatu zitzaion gonbidatuari. 

 –Pozten naiz zu ezagutzeaz. Azenari zutaz mintzatu zitzaigun. 

 –Ni ere pozten naiz, andrea. Ez dut gogoratzen zuek bezain emakume ederrak inoiz ikusi izana, 

are gehiago biak batera. 

 –Mila esker. Azenarik esan didanez, Arlanzonera etorriko zara gurekin. Ongi etorri gurera jauna! 

 

 –Ongi hartua andrea! 

 

 Gazteen lehiaketaz aritu ziren. Nagusiek barre egin zuten gazteen presa eta zalapartak zirela-

eta. Une batean Maddi ez zen isilik geratu eta bere iritzi-sentimenduak azaldu zizkien. 

 –Nahi duzuena esan, baina mutilek zortea dute nahi dutena egin ahal izateagatik. Andereñook 

ezin dugu gauza handirik egin, zapi ikusgarriak janztea ez bada. –Neskari amorrazioa baino etsipena 

nabari zitzaion, tristeziarik nabari ez zitzaion arren. Azenarik azaldu zion lagunari Maddiren jarrera. 

 –Zer nolako andereño! Maddik zaldi lasterketan hartu nahi luke parte. Arma-lehiaketetan izan 

ezik bertze edozertan ibiliko litzateke. –Maddik berak adierazi zuen bere pentsaera. 

 –Guk ezin dugu gauza askorik egin. Zergatik ezin dugu neska gazteok zaldi lasterketetan parte 

hartu? Borrokak mutil oldarkorrentzat dira, baina ehiza eta arku-lehiaketan egingo nuke gustura... –

Gaila sartu zen solasean. 

 –Barka ezazu Maddik horrela hitz egitea. Ez da pentsatzen duena. Ahobero bat da. Hala ere, ez 

luke horrela hitz egin behar. –Maddi ere desenkusatu zen. 

 –Bai, barkatu, baina ezin dut diskriminazio hauekin. Aitaren laguna eta konfiantzazkoa 

zinelakoan hitz egin dut horrela. Emakumeok gauza pila bat ezkutatu behar dugu…, gehiegi. –Azenarik 

eta lagunak beren iritzia eman zuten. 

 –Maddi, arrazoi osoa duzu eta gure artean hitz egin eta gauza asko egin ahal duzu, baina kontu 

gehiagoz egin behar duzu. Nola lortuko duzu bertzela senar bat? 



  

  

 –Uste dut zure alabak ez duela arazorik izango senar on bat lortzeko. Horrelakoa izanda ere, 

senar tradizionala ere konbentzituko luke.    

 

 Goiz erdian itzuli ziren zaldun gazteak. Zaldi lasterketan Gartzia printzea izan zen garailea eta 

Azenariren semea laugarrena. Agian hasieran polikiago eta indarrak neurtu izan balitu, lehenago iritsiko 

zen. Mendialdean zaldiari gehiegi eskatu zion eta azken luzean aurreratu zuten. Gezi-jaurtiketan 

Ramirok berdindu zuen bertze batekin; ezpataka Fernando izan zen hoberena eta harresietatik egin 

zuten lasterketa Jacobo izeneko noble gazte batek irabazi zuen oso arina izateagatik. Garzia Azenarizek 

ez zuen paper txarra egin bertze lehiaketetan, baina esperientzia faltak bere kontra egin zuen lan. 

Gorteko jendeak alaraka eta oihuka jarraitu zituen probak eta erremate ona izan zen gorteko bilkurari 

bukaera emateko. 

 1032. urte osoan Antso Gartzes Gaskoniako arazoez kezkatuta ibili zen. Antso Gillermo semerik 

gabe hil zenean Baskoniako erregeak harekin gaztetan egindako oinordetza itunen arabera Gaskonia 

osoan aginduko zuen. Semerik ez uztekotan elkarri utzi zioten erresuma edo dukerria. Egoera 

bertzelakoa izan zen ordea. Antso Gillermoren iloba zen Akitaniako Gillem dukeak bere burua oinordeko 

izendatuta bere osabaren konderria hartu zuen. Garai hartan Akitania Frantziako koroa baino 

indartsuagoa zen eta Antso Gartzesek onartu behar izan zuen. 

 Neguko gorteetan azken bileran leondarrek publikoki adierazi zuten Leongo erresumako 

handikiak berriro matxinatu zirela eta Ordoñok bere aitaginarrebaren laguntza behar zuela. Hain zuzen 

ere, Oviedoko apezpikuak laguntza eskaera formala egin zuen Naiarako Gorteetan. Dena erabakita 

zuten aurretik; hala ere, jende aurrean aurkeztu zuten. Kontseilariek iritziak adierazi ondoren, Erregek 

erabakia behar bezala aurkeztu zuen: familia elkartasunaz eta denon hobe beharrez udaberriaren 

hasieran armada handiarekin Leonera abiatuko zen. Erresuma hura baketuko zuela esan zuen. 

 Negualdian noble batzuk Naiaran gelditzen ziren bitartean, gehienak beren herrietara joaten 

ziren hilabeterik hotzenak pasatzera, atseden hartzera eta etxe-barnekoa ongi prestatzera. Arlanzonen 

egin zuen egonaldian Fernando Muñoz pozik ibili zen. Pentsatu zuen egun gutxi izan zirela, hain azkar 

pasatu baitzitzaizkion. Lehenengo egunetik Azenarirekin pasatzen zuen denbora. Egiten zuena egiten 

zuela, ezkutariarekin eta zerbitzari baten laguntzaz ibiltzen zen Azenarirekin. Bi egunetan bisitatu 

zituzten zalditegiak. Lehenengoan, goiza bertze eginkizunetan aritu ondoren, Azenarik gazteluan eta 

ondoko itxituretan zituen zaldiak erakutsi zizkion lagunari. Han Fernandok hazkuntzarako berrogeita 

hamar bat behor eta beren zaldiko eta moxalak ikusi zituen. Gaztaina kolorekoak gustatu bazitzaizkion 

ere, berak zituen bezalakoak zirenez, ez zien kasu gehiegirik egin. Beltzak, grisak eta zuriak, ordea, ezin 

ederragoak iruditu zitzaizkion. Haiekin txundituta zegoen noble leondarra. Bigarren egunean, berriro 

arratsaldean, Urrez herriko animaliak ikustera abiatu ziren. Han, ehunka behi eta ahuntz eta milaka ardi 

ikusi zituen. Baita asto eta mando haztegia. Baina berriro zalditegiak izan ziren bere arretaren helburu. 

Berrehun bat behor, beren zaldiko eta moxalekin aztertzen aritu ziren. Haiek ziren Azenarik 

salmentarako zituen zaldi arin gehienak. Azenari azienda eder baten jabe zen. 

 

 Fernadok Arlanzonen egin zuen egonaldian urte berria ospatu zuen bere lagunaren familia eta 

hurbilekoekin. Bertze herri batekoak eta hizkuntzakoak izanda ere, ongi hartua sentitu zen. Aldiro 

Azenari ez bazen bertze batek azaltzen zizkion gauzak eta batzuetan kostata ere, erromantzez 

mintzatzen ziren harekin. Fernandok hogeita hamahiru urte bazituen ere ongi konpontzen zen Azenari 

eta emaztearekin, lagun eta zerbitzariekin ere bai. Garziak galdetzen zion bere bizitzaz eta herriaren 

inguruak erakutsi zizkion, Azenari auzi larri bat konpontzera joan zenean. Maddik, ordea, liluratu zuen. 

Hemezortzi urte eskasekin edozein maitemintzen zuen bere edertasun eta izaerarekin. Fernando adinaz 



  

  

aparte, ezkonduta zegoen eta zoriontsua zen emazte, alabak eta semearekin, bertzela serioski 

pentsatuko zuen zer egin horrelako gazte batekin harreman seriotan hasteko. Laugarren egunean 

zeramika eta beira tailerrak bisitatu zituzten. Zerratokia, zurgindegia eta gurdi-lantegia ongi antolatuta 

bazeuden ere, arruntagoak eta maizago ikusten ziren, baina zeramika eta beira lantegiak bereziak eta 

apartak ziren. Inon ez ziren halako zeramika eta beirak egiten. Han egiten ziren artisautza lanak 

miragarriak iruditu zitzaizkion.     

 

 Fernando harrituta zegoen Azenariren ondasunengatik, baina ez kantitateagatik. Ez zuen 

jaurerri handia. Juarroseko epaile, alkate eta alkaidea zen, baina bereak, hainbat herritako lur batzuk 

baino ez ziren. Ondasunen kalitatea zen harrigarriena. Lur eta aziendak ongi zainduta zeuden. Hala eta 

guztiz ere, edozeren gainetik Azenari miresten zuen, pertsona bezala eta jendearekin zeukan 

konfiantzagatik. Hurrengo bi egunetan Juarroseko herri askotatik pasa ziren. Urtero herrien egur-hesiak 

ongi zeudela egiaztatzen zuen Azenarik. Bestalde, pobreenek zer jan, egurra zutela eta ongi babestuta 

zeudela segurtatzen zuen. Herri bakoitzean batzarrak egin zituzten eta behar bezalako neurriak hartu 

zituzten horretarako. Azenarik lagunduko zien behar zenean, jakiak emanez eta etxeetako teilatuak 

konpontzeko lan-taldeak antolatuz. Iparraldeko herri pare batean izan ziren goizean eta bertze bietan 

arratsaldean. Gauean Zerratonen zeuden Azenariren etxe batean. Elurra ari zuen eta sukaldeko suaren 

inguruan zeuden guztiak solasean afaldu ondoren. Banku handian eserita zeuden Fernando eta Azenari. 

Bertzeen arretarik gabe, lehena orduan ezustean herrietako itzuliaz jaso zuen inpresioaz aritu zitzaion 

lagunari. 

 –Ez nuen uste Burgos ondoan baskoiak hainbeste izango zinetenik. Gaztelako ekialdeko 

lurraldeak orain Iruñeko lurraldeak zirela entzun nuenean, Antso erregeak kondea adin gutxikoa zela 

eta gaztelauak ahulak izateagatik aprobetxatu zela pentsatu nuen. Errealitatea bestelakoa dela ikusi 

dut, ordea. 

 –Bai. Juarrostar askok ez dute erromantzez hitz egiten. Gehienek ulertzen dute, baina kosta 

egiten zaie. Bakarrik Burgosetik ondo-ondoan dauden herrietan mintzatzen dira erraz erromantzez. 

 –Naiaran izan nintzenean ere konturatu nintzen baskoiera asko egiten zela, eta uste nuen han 

bakarrik gertatuko zela, baina hona gentozenean Errioxako bidean asko entzun dut zuen hizkuntza. 

 –Leonen astureak bizi zirela entzun nuen. Uste nuen erromatarren garaiko gerretan han bizi 

zirenak zeltiarrak zirela. 

 –Halaxe kontatzen dute kondairek. Edonola ere, Mila urte pasa dira eta erromatarrek garaitu 

ondoren, bisigodoak ibili ziren. Egun, erromantze ilun bat erabiltzen dute menditarrek. Eskerrak 

lautadan ongi ulertzen den mintzaira erabiltzen den! Zuk ez zenuen arazorik izan ulertzeko. 

 –Egia da. Antza du Gaztelako erromantzearekin. Askoz desberdinagoa da frankoek erabiltzen 

dutena. 

         

 Elur gutxi egin zuenez ibilaldiarekin jarraitu ahal izan zuten. Oka bailaratik aritu ziren hurrengo 

egunean eta gazteluan egin zuten lo. Azenari Okako jauna zen, aitaginarrebarengandik jasotako 

funtzioa. Arlanzonera itzuli ziren eta bertze egun bat egin zuen Fernandok han, abiatu baino lehen 

bertakoak agurtzeko gehienbat. Hurrengo egunean Oviedoko apezpikua espero zuten. Bera eta 

Fernado Muñoz Leonera itzuliko ziren. Lainez kondeak eskolta hobetzeko soldadu batzuk bidali zituen, 

bideak seguruak ez zirelako. Goiz erdian etxeko guztiak erlijiosoaren etorreraren zain zeudela, Azenarik 

azken ezustekoa eman zion Fernadori. Azken hau saiatu zen aparteko zaldikoren bat erosten, baina 

ezuste txar bakarra izan zuen egonaldi osoan. Azenarik ez zion zaldirik saldu nahi. Orduantxe zaldimutil 



  

  

batek bi urteko zaldi pare zoragarri bat ekarri zien. Kondearen harridurarako Azenarik aho-uhalak luzatu 

zizkion. 

 –Nando, har itzazu gure laguntasunaren seinale. Hau da etxe honetako guztion partez. –

Gizonaren harridura ikusita, denak barrez hasi ziren. Larru zuriko behorra eta arra hartu zituen 

uhaletatik. 

 –Gutaz ez ahazteko dira. Behorrak Edur du izena eta arrak Txuriko. –Izenen esanahia azaldu 

zion Garzia gazteak. Pozak zoratzen malkotan besarkada handia eman zien Azenari eta Garziari. 

 –Banengoen ba! Ez nuen sinisten ezta erregututa ere saldu nahi ez izatea. Ez zen ezuste 

bakarra. Gurdi arin bat bete zeramika eta beira eraman zuen Leonera, lastoz ongi babestuta gainera. 

 

 Martxoan Azenari Antsorekin hitz egitera joan zen, Leonerako kanpainaz aritu egin behar 

zuten-eta. Kanpaina luzea izango zela susmatu zuen eta etxean dena antolatuta utzi behar zuen gizonak. 

Astorga eta Leongo lurrak baketzera mila oinezko armada eta berrehun zaldun eramateko asmoa zuten. 

Erriberako eta Aragoiko mugak ongi zainduta utzi ez ezik, Gaztela defendatu behar zuten. Lehenean 

Erregek Naiaran Fortun Santxez Naiarako Alfereza eta Aragoin Uncastilloko Ximeno Gartzes utzi zituen. 

Gaztela defendatzeko Mendo arduratu zen Senbeno Enekonesek lagundurik. Erregek Iruñean eta 

Naiaran, Jakan bezala, administratzaile eta epaileei aginduak eta jarraibideak utzi zizkien. Fernan 

Lainezek, Leongo kondea, eskutitz bat baino gehiago bidali zion premiazko laguntza eskatzeko. 

 

Antsok Azenarirekin hitz egin zuena eta geroa.      

 

 Antsok heriotza edo gaixotasunen bat sumatu izan balu bezala, gauzak zalantzarik gabe utzi 
nahi zituen etxean. Garbi utzi zuen Iruñea, Naiara eta Aragoiko erresuma Gartzia oinordekoarentzat 
utziko zituela. Hala ere, Gaztela independentea Fernandori utzi zion lau urte lehenago, Gartziari 
nagusitasuna aitortzearen baldintzapean. Edonola ere, Iruñeko erresuma osoa Gartzia 
oinordekoarentzat izango zen. Gartziaren menpe, Ramirori, Aragoi utziko zion eta Gonzalori Sobrarbe 
eta Ribagorza. Biek konde titulua izango zuten. 
 Arazorik handienak lehen Gaztelakoak ziren lur batzuk ziren. Gaztelarrek ez zuten arazorik 
lurralde euskaldunak Iruñekoak zirela onartzeko, lehen Fernan Gonzalez indartzeko Iruñeko erregeek 
Gaztelako kondeari utzi baitzioten kudeatzeko eta denek bazekiten noizbait Baskoniara itzuliko zirela. 
Oztopoa, Trasmiera, Gaztela Vetula eta Urbel-Ubiernako lurrak ziren. Antsok handitu nahi zuen Iruñeko 
erresuma eta hango nobleek une hartan ez zuten eragozpenik jarri, baina hori alda zitekeen. Tarteko 
lur horietako jende gehiena ez zen baskoi sentitzen, gaztelar baizik. 
 Antsok, Gartzia eta Iruñeko erresumaren nagusigoa segurtatzeagatik hartu zituen lur haiek. 
Gaztela gutxitu behar zuen, Iruñea gailentzeko eta bestalde gaztelarrak eta Fernanado kontentatzeko, 
Ceako konderrien nagusigoa eman zion. Nolanahi ere, Azenarik ez zuen horrela ikusten. Antso bere 
erregea zen, baina berriro adierazi behar zion garbi aurrikusten zuen zuen arazo handia. Gainera, 
zendutako Sancho Garcia kondeari hitz eman zion ahal zuena egingo zuela Gaztela gutxitua izan ez 
zedin. 
 –Antso, dena utzi duzu behar bezala antolatuta, gauza bakar bat izan ezik. –Antso ez zen 
harritu, hura espero zuelako. Gaia gogoan zuela erakutsi zuen. 
 –Trasmiera, Merindadeak eta Urbel-Ubiernako lurrak Gaztelan bakean uzteko eskatu behar 
didazu! 
 –Halaxe da. Kondeari agindu nion nire ahalegin guztiak jarriko nituela Gaztela gutxitua ez 
izateko. –Antso haserretzen ari zen, baina bere burua kontrolatu zuen, bai baitzekien egia esaten ari 
zitzaiola. 
 –Lurralde horiek euskaldunek populatu zuten duela ehunka urte. 
 



  

  

 

 –Baita bertze batzuk ere. Kontua da ez direla baskoi sentitzen, gaztelau baizik. Gutxi dira 
euskaraz mintzatzen direnak. 
 –Nobleek ez dute eragozpenik jarri Baskonian sartzeko. 
 –Antso, nobleek zure indarraren aurrean eta uneko komenientziaren arabera jokatu dute! Zu 
faltatuz gero, Gartziaren kontra egiten ahal dute. 
 –Hain zuzen ere, horregatik jarri ditut Gartziaren menpe, Baskoniaren nagusigoa segurtatzeko. 
 –Nagusigo faltsua izango da! 
 –Azenari, aski da. Behin eta berriro saiatu zara kontu honekin. Kondeari emandako hitza bete 
duzu. Zure erregea naiz. Aurrerantzean auzia ez aipatzeko agintzen dizut. 
 –Barkatu, ene errege, azkenekoz saiatzeagatik. Orain, lagun eta noble bezala diotsut. Zure 
erabaki honek Baskonia indartsua utzi baino, sasi-euskaldunak diren lurraldeak Gaztelari kenduz gero, 
arazoa sortuko du. Gure galbidea eta arazoen kausa izanen da. –Antso haserre zegoen, baina isildu zen–
. Mesedez, utz itzazu lur horiek Gaztelarako... –Azenarik Antsoren aurpegia ikusita, bukatu zuen 
erretolika–. Lasai, hemendik aurrera ez dizut berriro aipatuko. 
 –Hala espero dut. Dena den, pentsatuko dudala esan behar dizut. 
          
 Leongo kanpaina prestatzen jarraitu zuten. Antsorekin, Azenari, Izotz eta Andi kapitainak 
joango ziren. 1034ko apirilaren hasieran abiatuko ziren. Azenarik ez zituen Juarros eta Burebako zaldun 
guztiak Leonera eraman, mugen defentsarako gehienak utzi behar baitzituen. Berrehun zaldun 
eramanen zituen, Joanesen laguntza izanda. Etxean, Txomin utziko zuen eta Otsoa arduratuko zen 
bailara haietako oinezkoak Gaztelako mugaldera eramateko. Mendo Gaztelako defentsaren 
arduraduna zen, baina Sajazarrako jaurerria eta Terminoko tenentzia emango zioten hurrengo urtean. 
Fernandok haren ordez Senbeno nahiago zuen Gaztelako alferez. 
 
1034-1035. urteetan Antso Leonera joan zen Azenarirekin. 
 
 1034ko udaberrian Leonera abiatu ziren baskoiak. Apirilaren erdian hirira heldu ziren. Fernando 
Lainez hiriko kondea eta Fernando Muñoz beraien zain zeuden. Soldaduentzat kanpamentu bat 
antolatu zuten hiri ondoan. Bertako kapitain batek, Bermudo izenekoa, Andi, Izotz eta Joanes kapitainak 
eta soldaduak hara gidatu zituen. Antso eta Azenarirentzat, zerbitzari eta ezkutariak lagundurik, jauregi 
handi bat utzi zuten. Antsok lehen pisu osoa zuen bera eta bere menpeko hogei bat pertsonarentzat, 
administratzaile, zerbitzari eta soldadu batzuentzat eta bigarrenean handiki batzuk biziko ziren. 
Azenarik, Jakue ezkutaria, Joan laguntzaile pertsonala eta bertze bi zerbitzari gehiagorekin egongela 
handi bat eta gela batzuk erabiltzen ahal izanen zituen. 
 
 Berehala egin ziren egoeraren kargu. Lainezek Leon hiria baino ez zuen kontrolatzen, inguruko 
herriak ez baziren. Hilabete batean Leongo lautada zabala baketzen ibili ziren. Hala ere, ekialde, 
mendebalde eta Dueroko jaunak matxinatuta zeuden. Eskerrak erraz eta azkar errenditu ziren. Dueroko 
Toro eta Zamora hiriak hartu behar izan zituzten hegoaldeko mugaldera heldu aurretik. Denbora galdu 
gabe, hegoaldeko mugak defendatzera joan behar izan zuten. Izotz eta Joanesen zaldunekin Azenarik 
kanporatu zituen Badajozeko musulmanak eta Antsok kapitainen laguntzaz gidatu zituen oinezkoak 
mugako herrietara eta Salamanca segurtatu zuten. Bertako soldaduekin muga baketuta, jarraitu zuten 
Galizia aldeko nobleak legearen menpean jartzen. Negualdia eta eguraldi txarra heldu zenerako Leon 
erresuma erabat baketu gabe zegoenez lurralde haietan geratu ziren. Leon ekialdea hurrengo urtean 
baketuko zuten. 
 

  



  

  

Leon, Cea eta Gaztelako noble batzuen jokaera 1034ko 

udazkenean. 

       

 Sahaguneko ostatu hartatik jende asko pasatzen zen; beste ostatuetan erromes pobreagoak 

gelditzen ziren. “El Gallo” deiturikoa ostaturik onena ez bazen ere, ospetsuena eta garestiena bai, 

behintzat. Bidaiari eta erromes aberatsenek hartzen zuten ostatua zen. Zerbitzarientzat gela handi bat 

zegoen; zaldi eta animalientzat ukuilu garbiak; nagusientzat gela zabal-txukunak zituen eta janari goxoa. 

Garestia zenez bakarrik jauntxoak eta merkatari aberatsak sartzen ziren. Udazken hartan bidaiari asko 

ibili ziren Donejakuera bidean edo itzulian, eta aparteko gela batean elkartu zirenak bertzelako batzuk 

ziren, itxuraz. Urriaren bukaera zen eta garaiko ehiza eta fruituen afaria hartu ondoren, patar gozo 

baten laguntza bakarraz, solasaldia entzungo zuen zerbitzarien belarririk izan ezean, lasai hitz egin ahal 

izan zuten inoren beldurrik gabe. Leon, Cea eta Gaztelako jaun batzuk ziren. Beraien berdinen 

ordezkariak agerikoak ez baziren ere, izena eta izana zutenak ziren. Kezkatzen zuten gaia edo pertsona 

Antso erregea zen. 

 Iruñeko erregea zena ez omen zen Aragoin, Naiaran eta Iruñean nagusitze edo erreinatzearekin 

konformatzen. “Bacelonatik Leonera Errege, edota aurreko lekuez gainera, Gaztelan, Araban, Gaskonia 

osoan errege” jartzen zuen bere diplometan. Jaun haiek, bertze askok bezala, erregearen handinahiari 

beldurra zioten, Leon, Gaztela eta Ceako konderrien independentziaren bukaera litzatekeelako. Leongo 

Ruedako jauna hasi zen hizketan. Leon erresumako noble guztien izenean ez bazen, Leongo lautadako 

jaun gehienen izenean hitz egingo zuen, bai. Nobleziaren jarrera garbia zen, duda batzuk gora-behera. 

 –Jaunok, guk ez dugu uste Antsok Leongo lurrak luzaro azpiratu ahal izango dituenik. Hala ere, 

ez diogu aukerarik eman nahi. Gure askatasuna eta ahalmenak gutxitu ditu eta edozertarako gaituzue 

prest. –Ceako Almanza bailarako nobleak bere iritzia eman zuen orduan.   

 –Guk ere uste dugu zerbait egin behar dela. Gure independentzia zalantzan dago. Antsok 

Gaztelaren menpe jarri nahi gaitu eta gu Campos herrikoak gara, bisigodoen ondorengoak eta zereal 

lurrik onenen jabeak. Gaztela bezain garrantzitsuak gara. Barka ezazue Gaztela eta Leongo noble horiek, 

baina gu ez gara gaztelarrak ezta leondarrak, are gutxiago baskoiak. Nazkatuta gaude gure dorre eta 

gaztelu batzuetan gerlari baskoiak izateaz. –Ubierna bailarako noblea mintzatu zen orduan. 

 –Guri ez zaigu inporta Ceakook zer nahi duzuen. Axola diguna geure independentzia da. 

Gaztelakook Baskoniaren menpe jarri nahi gaitu errege horrek, independente itxuraz baina haren 

menpe. Gainera Gaztela erdia kendu digute. Ez dago eskubiderik... –Ruedako leondarrak gaia 

desbideratzen ari zela-eta, erretolika moztu egin zion gaztelauari. 

 –Barkatu jaunok, baina geure eskakizunak eta eskubideak aldarrikatzea ez da gure helburua. 

Egoera iraultzea da egin behar duguna. Hitz egin dezagun egin ahal dugunaz. Gure artean elkarri ez 

erasotzeko ituna gauzatu behar dugu eta Antso erditik kendu lehenbailehen... –Gaztelakoak galdetu 

zion orduan. 

 –Zer egin ahal dugu ordea? Ni ados nago itunarekin. Gaztelauok errespetatuko dugu, baina nola 

saihestu menpekotasun egoera? –leondarrak zuzen erantzun zion. 

 –Esan dizut: Antso erditik kenduz. –Denak isilik geratu ziren. Orduan Ceakoak bere adostasuna 

adierazi zuen. 

 

 –Gu prest gaude horretarako. Zer egin ahal dugu? –Leongoak erantzun zion. 



  

  

 –Ituna sinatzeaz aparte gauza bakar bat: gauzak egiten uztea. Prest bazaudete Antsoren 

garbiketa egingo duena aurkeztuko dizuet. Ondoko gelan dago. –Altxatu zen, atea ireki eta adineko 

gizon altu bat sarrarazi zuen. 

 –Noble hau Antsoren ezaguna da eta erraz hurbildu dakioke. Ez dizuet aipatuko nor den eta zer 

egingo duen, baina hilabete gutxi barru egingo du. Gauza bat eskatu behar digu. 

  

 Gizonak hirurogei urte baino gehiago izango zituen. Ile urdindua eta begirada sarkor 

beldurgarria. Orduan ere, indartsua zen, gihartsua eta mehea. Denek ezagutu zuten. Bai, ez zuen 

arazorik izango Antsori hurbiltzeko. Gizonak zakar hitz egin zuen. 

 –Denok ezagutu nauzue, ziurrenez. Garbi esango dizuet. Antsok baztertu nau eta ez dut 

bizibiderik. Mila dinarrengatik garbituko dut Antso. Ez dizuet esango nola eta noiz. Ziur eta kontuz 

jokatu behar dut, baina ados izanez gero lehenbailehen egingo dut. Ados al zaudete? –gizonek elkarri 

begiratu zioten. Leonekoak hitz egin zuen lehena. 

 –Jaunok, elkarri ez erasotzeko ituna egiteaz gain, leondarrok bostehun dinar emateko prest 

gaude. Zuek, eman behar duzue gainerakoa. Ez da zenbatekoagatik, itunari zentzua emateko baizik –

Ceakoak hitz egin zuen. 

 –Itunarekin ados gaude. Gaztelakook prest bazaudete, guk berrehun dinar emango ditugu. 

 –Ez dago arazorik. Ituna eta falta diren hirurehun dinarrak emateko prest gaude. –Gaztelarra 

mintzatu ondoren, beste gizona altxatu zen eta atetik atera baino lehen hozkirria ematen zuen begirada 

botaz lehor agurtu zituen. 

 –Agur jaunak. Hemendik astera, gaur zortzi eta ordu honetan, mila dinarrak zuetako batek hona 

ekartzea nahi dut. –Semeno Santxezek ahoa bete hortz utzi zituen. 

 

 Leonen urte osoa behar izan zuten erresuma baketzeko eta antolatzeko. Zergak biltzen hasi 

ziren eta administrazioa bere lana egiten hasi zen. Hala eta guztiz ere, momentuz Bermudok ezin zuen 

erresuma osoa kontrolatu. Galizia eta Asturias kontrolatzen zailtasunak zituenez, Antsok jarraitu behar 

zuen Leon ingurutik mugetaraino kontrolatzen, urte hartan behintzat. Beraz, Antsok administrazioa 

egonkortu zuen hegoaldean eta defentsak segurtatu zituzten. Hala eta guztiz ere, egoera ez zen ona. 

Leondarrek ez zuten begi onez ikusten kanpotarrek agintzea eta gainera baskoiek beraiek etxera 

itzultzeko gogoa zuten. Inor ez zegoen gustura egoera hartan, baina okerrena zen batzuek ez zutela 

besteen egoera benetan ulertzen. Leon hirian ez zen giro. Udaberriaren hasierako goiz batean egoera 

beren eskutatik ihes egingo ziela ikusita, Andi eta Izotz Azenarirekin hitz egitera joan ziren. Azenari 

Joanesekin zegoen hiriaren hegoaldeko atariaren ondoan kapitainaren zaldun-taldea hurrengo 

egunean abiatuko baitzen mugaldera. Azenarik ikusi zituenean ongi etorri egin zien, une aproposean 

zetozela pentsatuz. Aurpegien seriotasuna ikusita, ordea, zerbait gaizki zegoela pentsatu zuen. 

 –Andi, Izotz, ongi etorri! Zer gertatu da? –Izotzek erantzun zion. 

 

 –Oraingoz ez da ezer larririk gertatu, baina gertatuko da ezer aldatzen ez bada. Gizonak oso 

erasokor daude eta borroka batzuk gertatu dira, normalean baino gehiago. Zaurituak baditugu 

kolpeengatik eta baita labanaz egindakoak. –Lehen ere izan ziren horrelako borrokak eta espero zuten 

zigor batzuekin, errieta eta arreta gehiagorekin gauzak bere senera itzuliko zirela. Azenarik seriotasunez 

erantzun zion. 

 –Hori moztu behar dugu oraintxe bertan. –Andi mintzatu zen orduan, Azenarik egoera larria 

ulertu ez zuelakoan. 



  

  

 –Jauna, ez dira betiko borrokak kezkatzen gaituztenak. Gizonak nekatuta daude hemen 

egoteagatik. Itzuli nahi dute etxera eta beldur gara bertako herritarrekin borrokak zabalduko ote diren. 

 –Denok gaude nekatuta. Hona etorri ginen udaldia pasatzera eta urte oso bat pasa dugu 

borrokatzen. Orain mugetara abiatuko gara guztiak –Joanes ere konturatu zen Azenarik ez zuela ongi 

ulertu eta ohartarazi zion. 

 –Azenari, ez diezu osotara ulertu. Uste dut Andik eta Izotzek herritarrekin borrokak ez ezik 

hilketak ere izan daitezkeela esan nahi digutela. Gure gizonekin berdin gertatu da eta modu bakarra 

dago lasaitzeko... 

 –Zer esan nahi duzue? Ez dut ulertzen. –Azenarik ez zuen asmatzen zer egin ahal zuten 

borrokak gelditzeko. Keinu batekin jarraitzera gonbidatu zuen laguna. Joanes argiago hitz egiten saiatu 

zen. 

 –Azenari, modu bakarra dago borrokak geldiarazteko, eta ez da zigorrak emanez eta kuarteletik 

ateratzea debekatuz. Gizonei, Antsok udazkenean etxera itzultzeko asmoa duela esaten badiezu denak 

lasaituko dira. Asmo hori gure gerlarien eta herritarren artean zabalduz gero, dena konponduko da. –

Andik jarrera aldatu zuen eta ia haserre mintzatu zen. 

 –Asmo horiek jakin izan banitu, aipatuko nizkien gure gizonei eta ez genuen arazorik izango. 

Zergatik ez diguzue aipatu? –Azenari desenkusatu zen. 

 –Barkatu, baina Antsok herenegun esan zidan gizonak haserre eta nekatuta zeudela aipatu 

nionean. Ez zaituztet orain arte ikusi. Hala ere, lehenago adierazi behar nizuen eta ez dut egin... –Izotz 

gogotsu batek moztu zuen. 

 –Jauna, ez dugu errudunik bilatzen jarraitu behar. Berri hori lehenbailehen zabaldu behar dugu. 

Axola ez badizue joango gara gizonak lasaitzera. 

 –Arrazoi duzue. Goazen berria zabaltzera. Nik ematen badiet lehenago sinistuko dute eta ez 

dute aitzakia, jukutria eta asmakeria dela pentsatuko. Dei iezaiezue bilera orokorrera oraintxe bertan. 

–Egoera konponduko zelakoan arin abiatu ziren denak kuarteletara. 

 

 Hurrengo hilabeteetan Antso erregea administrazioko maila guztietan gauzak onbideratzen ibili 

zen. Udan Gortea elkarrarazi zuten, nahiz eta erresumaren hegoaldekoentzat izan. Bermudo Galiziako 

azken lurraldeak baketzen ari zen eta ezin izan zen agertu. Antsok eta Bermudok udazkenean elkartzeko 

plana egin zuten. Zaldun taldearen hasierako laguntza izan ezik, Leongo gerlariek beraiek zainduko 

zituzten mugak udazkenetik aurrera. Bestalde, gerlari baskoiek noble batzuen azken erresistentziak 

gainditu zituzten. Uda bukaeran Azenarik eta Antsok egoeraz hitz egin zuten. Antso nekatuta zegoen. 

Inork ez zion eskertuko Leonengatik egin zuena. Erregea aspertuta sentitzen zen eta horrela adierazi 

zion lagunari. 

 –Denek nahi dute ni hemendik joatea eta inork ez du nik baino gogo handiagorik. –Azenarik 

Baskoniara joateko agindua espero eta nahi zuen. 

 –Gure gizonek urte eta erdi pasa dute lurralde hauetan eta kexu dira arrazoi osoz, ia ez baitute 

irabazirik lortu. 

 –Bai Azenari, baina okerrenak leondarrak dira. Askatasuna aldarrikatzen dute eta ez dira 

gogoratzen nola bizi ziren, zenbat hildako izaten zuten eta nobleen arteko borroka suntsigarriak 

zituztela –Antso erregeak jarraitu zuen–. Okerrena Bermudo da. Bere erresuma salbatu diogu eta 

zapaltzaile bezala hartzen gaitu. –Azenerik arrazoia emanez beste gauza bat aipatu zuen. 

 –Ez du merezi bere zain egoterik. Lehenbailehen joan behar genuke hemendik. Urte guzti 

hauetan ez da agertu egin duzuna eskertzeko. 



  

  

 –Ez. Eta ez da agertuko. Bera eta erregina, nire alaba, ezin dira Oviedotik mugitu eta eskatu dit 

Baskoniara itzuli baino lehen haren gortean agertzea. 

 –Jauna, eman iezadazu baimena etxera abiatuko garela gizonei berresteko. 

 –Ez jauna eta ez jaunondo! Nazkatuta nago zerbait lortu nahi duzuenean jauna deitzeaz. 

Azenari, esaiezu bi egun barru gu iparraldera goazela zure zaldunekin eta gehienak Andi eta Izotzen 

agindupean hemendik abiatuko direla. 

 –Mila esker jau... Antso. Denak poztuko dira eta gure familiak ere bai. 

 –Ni ez. Guk oraindik bisita egin behar diogu Bermudori. Itzuliko ahal gara azkenik! 

 

 

 

  



  

  

Uda bukaeran Oviedora. Antsoren azken egunak.  

 

 Irailaren bukaeran agertu ziren Oviedon. Ordoñok eta Antsok itun berriak sinatu zituzten. 

Bertan Antsok ezin izan zuen bere harrotasunari eutsi eta kanpaina guzti hartatik lor zezakeen bakarra 

atera zuen. Horrela ordainaraziko zion suhiari harengana joan behar izana. Ordura arte “Barchinona-tik 

Astorga eta Leonera imperante” sinatzen zuen diplometan, Gaztelan, Naxeran, Aragoin, Gaskonia osoan 

eta Iruñean ere bai, baina, sinatzaileak apezpikuak eta nobleak ziren. Orduan, Ordoñori berari sinaraziko 

zion bera Leonen imperante-a zela, agintaria. 

 Ordoñok Leonen pasatuko zuen negua. Elkar agurtzeko festa egin zuten. Hurrengo egunean 

Antso gaixorik sentitu zen. Sukarra zuen eta botaka zebilen. Zorabioa sentitzen zuen arren, buruz ongi 

zegoen eta medikuek ohean sar zedila eskatu zioten. Zapi hezeekin eta bainuekin jaitsi zioten sukarra 

eta saldak hartzen zituen, batzuk elikatzeko, barazki eta oiloenak gehien bat; eta larre-bildu saldena 

bertzeak, kamamilarenak alegia. Zertxobait hobera egin zuen urdaila lasaitu zitzaionean, baina 

arratsaldeetan tenperatura igotzen zitzaion eta ez zitzaion zorabioa pasatzen. Horrela, hiru egun pasa 

zituenean, hobetzen ari zela ikustean erabaki zuten gurdi itxi batean pentsatu bezala etxera abiatzea. 

Osagileek aholkatu ez zioten arren, ez zuen kasurik egin eta urriaren lehenengo egunean abiatu zen 

gertukoekin eta Azenariren zaldunekin. 

 Oviedotik ekialdeko bidea hartu zuten Santillanako Asturiasera heltzeko eta handik hegoaldera 

jo zuten Ebroko arroara heltzeko. Oña herritik ez oso urrun Antso okerrago jarri zen eta herrixka batean 

geratu ziren. Antso oso ahul sentitu zen eta oso gauza arinak baino ezin zituen jan. Nolanahi ere, burua 

ongi zuen eta Azenariri esan zion hitz egin nahi zuela. Bat-batean aspaldiko solasaldia atera zuen 

hizpidera. 

 –Azenari, baliteke zuk arrazoi izatea. Baskoniak lurralde sasi-euskaldunak azpiratuz gero, 

Gaztela eta gaztelarren haserrea eta etsaigoa sortzen ahal dugu. Semeei idatziko diet lurraldeen 

banaketa aldatzeko. Hala ere, bertze anaiek Gartziaren nagusigoa onartu behar dutela aginduko diet. 

Esaiozu idazkariari etortzeko eta azken... eskutitza idazteko –Azenari tristatu zen. Egia zen Antsok 

gaixotasun larria zuela eta ez zela sendatzen ari. Hiltzen ari zela onatzea zen hura. Bera ere orduantxe 

konturatu zen. 

 –Antso, ez duzu horrela hitz egin behar... 

 –Hiltzen ari naiz Azenari. Eskertzen dizut laguntza eta laguntasuna. Oñako Monasterioan 

berean hobira nazazuen nahi dut. Hemendik hasten da Bureba eta Baskonia... 

 –Ene Errege, ene lagun, zer nahi duzu egitea!!? 

 –Ekarri idazkaria, mesedez. 

 

 Azken borondatea idatzi zuen Antsok. pixka bat hobeki zegoenez, hamar kilometrora zegoen 

Oñako monasteriora joan ziren. Bi egun beranduago, 1035eko urriaren 18an bertan hil eta hobiratua 

izan zen. Azken borondateen idazkia bidali zioten Naiarako apezpikuari. Gartzia printzea Erroman zen 

eta hark jakinaraziko zien berari eta bertze anaia, arreba eta gorte osoari Erregeren azken borondatea. 

 Gartzia Erroman zegoen bere aita hil zela erran ziotenean. Antsok oinordekoa bidali zuen hara, 

Aita Santuarekin mintzatzeko. Erresumako monasterio garrantzitsuenak erreformatzen ari ziren, 

gehienak Donejakue bidean, errito bisigotiko edo hispanikotik erromatarrera pasatzeko. Honekin 

batera monasterioak Erregeren agindupekoak izatetik, Aita Santuarenera pasa ziren, baina Antsok 

beraien gaineko nolabaiteko agintea mantendu nahi zuen, laguntzak eta ondasunak ematen zizkien 



  

  

neurrian. Auzia zen Antsok erresumako Elizako buruzagien gaineko agintea mantendu nahi zuenez, erdi 

bidea bilatu nahi zuela. Erromako Aita Santuak eta Cluny-ko abadeak agintzen zuten beneditarren 

monasterioetan. Hala ere, erresumako monasterioen abade beraiek, alde batetik monasterioko 

monjeek aukeratuak eta Elizaren menpekoak zirenak, bestaldetik gero Erregek izendatzen zituen, 

apezpikuak ziren aldetik. Erregek Peñako Donibaneko abadea Aragoiko apezpiku izendatzen zuen, 

Leireko abadea Iruñeko apezpiku eta Donemiliagako abadea Naiarako apezpiku. Prozedura horrek, 

aspaldian erabiltzen zena gainera, bi aldeak konforme jartzen zituen. Dena den, gauza zaila eta 

konplikatua zen botereen arteko oreka eta adostasuna lortzea. Gartziak itun berria ekarri zuen 

Erromatik baina Eliza mimatzen jarraitu behar zuten erregeek, parien bidezko ondasunen parte bat 

emanez.      

 Antso hil zela zabaldu zenean, bere azken borondate hura ez zen ezagutu. Idazkariak Naiarako 

apezpikuari bidali omen zion, baina honek esan zuen ez zuela jaso. Horretaz gain, mezularia ere ez zen 

inondik agertu. Testigu bezala sinatu zuten bakarrak idazkaria eta Azenari ziren eta inork ez zien kasurik 

egin. Esan behar da inork ez zuela sinistu nahi. Azenarik eta Fortun Santxez Aitanok pertsonalki hitz egin 

zuten honetaz. Alferez nagusiak argi eta garbi hitz egin zion lagunari. 

 –Sentitzen dut Azenari. Gezurti bat bezala gelditzen ari zara, Antsoren azken borondatea egia 

izan arren. Edonola ere, kanpoan zegoenez, Gartziak mezulariaren eta agiriaren desagerketan zerikusia 

ez badu ere, ez du onartuko Baskonia gutxitzea. 

 –Bai eta Fernandok, Gaztelako kondeak ez du onartu nahi Gartziaren nagusigoa. 

 –Zer esan nahi duzu, Fernandok azken borondatea desagerrarazi zuela, Gaztelaren gutxitzea 

ontzat hartu duela? 

 –Bai. Gai da, Gartziaren menpekoa izan ezean... Ulertzen ez dudana da Gartziaren jarrera. 

 –Gartziak ez du Trasmiera, Gaztela Zaharra eta Urbel-Ubierna lurraldeak galdu nahi. Ez du 

hitzetan erran, baina sinisten dizu eta badaki lurralde horiengatik arazoak izan ahal dituela. Hala ere, ez 

du gutxitzea onartu nahi. 

 –Ba, argi ibili behar du. Nik ezagutzen ditut gaztelarren sentimenduak eta zailtasunez irentsi 

dute ekialdeko lurralde euskaldunak banatzea eta Baskoniak eskuratzea. Ez dute onartuko inola ere 

gehienbat gaztelauak diren lurraldeak galtzea. Oraingoz jaun batzuek onartu duten itunak ez du luzaro 

iraunen. Urbel eta Ubiernako herrixka batzuk izan ezik Trasmieratik Burgos bitarteko herritar gehienak 

gaztelauak dira. Euskaldunak oso gutxi dira eta besteek ez dute onartuko Gaztelatik kanpo egon eta 

Baskoniaren menpe izatea. –Fortunek baiezko keinua egin zuen. 

 –Arrazoia izango duzu eta nik ulertzen zaitut, baina Baskoniako noble gehienek ez dute 

onartuko. –Fortun etsituta zegoen; Azenari, berriz, haserre mintzatu zitzaion. 

 –Ez duzue onartu nahi eta ordainduko dugu: guk guztiok eta herritarrek lehenak. 

  



  

  

Izotz eta Andiren ibilerak. 

 1035eko udazkenean egunak motzagoak ziren, baina eguraldi ederra zegoen eta jendeak 

gustura ematen zuen eguna kalean edo kanpoan. Negua iragarri baino lehen denek aprobetxatu nahi 

zituzten egun eguzkitsu haiek. Arratsaldeetan lana bukaturik jendea etxetik kanpo elkartzen zen lagun 

eta auzokideekin mintzatzeko eta egoteko. Harrezkero, erromesak ikusten zituzten bideetatik, baina 

ibiltzen zirenak etxera itzultzen ari ziren. Urte hartan labore onak jaso eta udazkeneko fruitu oparoak 

espero zituzten. Baratzeak eta fruta-arbolak sasoian ziren. Nekazariak eta tratulariak, abeltzainak, 

unaiak eta artzainak pozik zeuden. Iruñean ere nabari zen urte oparoa, salerosketetan ere mugimendu 

handia izan zelako. Urte oparoa izanda, jende apalak bezala, jauntxoek, nobleek eta erlijiosoek bazuten 

zer eta zerekin erosi. Auzo guztietako saltoki eta dendetan lan handia egiten zuten. Lehengaiak eta 

landutako produktuak asko ziren: jakiak, arropak eta tresnak. Ostatuak eta tabernak betetzen ziren.

    

 Zuriñe, Maratxo eta Maia pozik eta gustura bizi ziren Iruñeko San Nikolas auzoan. Alboren 

zapata eta larruzkoen denda martxa onean zen. Zuriñek saskiak egiten zituen. Maiak bordatuak egiten 

jarraitzen zuen, baina denda itxi zuen. Bazirudien erosleak bordatuez bakarrik interesatzen zirela eta 

azkenean Iruñeko arropa saltzaile baten bitartez eta Burgoseko Gutierren bidez saltzen zituen bere 

eskulan eder gehienak. Maratxo, etxeko lanetan ari zen eta bertze bi emakumeek bertzelako lanak egin 

behar zituztenez, hiru etxekoen eguneroko otorduez eta lanez arduratzen zen neskame baten 

laguntzaz. Beraren etxean elkartu ohi ziren guztiak. Peru bere semearen hezkuntzaz eta Albotxo bere 

ilobarenaz arduratzen zen. Muno eta Arrosa, Albo eta Zuriñeren seme-alaba handienak gazte ederrak 

ziren, Xusta eta Mikel, Maia eta Andiren alaba eta semea bezala. Bi neska gazteak mojen komentura 

joaten ziren eta mutilak fraideekin, heziketa ona izan zezaten. Hala ere, mutilek arma-gizonen bidea 

jarraitu nahi zuten eta neskek ezkontzetan zuten burua, esku-langile onak izanda ere. 

 Izotz eta Andi Iruñeko gazteluan ziren. Laneguna bukatuta elkartu ziren zaintza-gelan. Izotzek 

kanpoan pasa zuen eguna zaldunekin mugimenduak praktikatzen. Uztak jasota, ez zuten arazorik izan 

larratz, labaki edo uztondoetan praktikak egiteko. Etxaurira joanak ziren goizetik eta maniobrak 

bukatutakoan urri-zizak eta onddoak biltzen aritu ziren Iruñera itzuli baino lehen. Izotzek berak saski 

eder bat bete zuen mendialdean. Gaztelura itzulita zaldia zaldimutil bati pasa ondoren, Andi zaintza-

gelan zegoela jakin zuen. Honek ere oinezkoekin praktikak egin zituen goizetik eta hurrengo eguna 

bitarteko zaintzak antolatu zituen. Izotz harengana hurbildu zenean, zerbait gertatu zela pentsatu zuen. 

Andiren aurpegiagatik bakarka izan arte ezin ziola galdetu ulertu zuen. Bakarrik geratu zirenean Izotzek 

galdetu zion Andi misteriotsuari. 

 –Zergatik duzu aurpegi txar hori, Andi? 

 –Ez al duzu ezer entzun, ala? 

 –Ez. Kontadazu, mesedez. 

 –Erregea hil da. Eguerdian esan dute aginte-gelan. Mezulari batek... –Izotzek eten egin zion 

 –Antso erregea hil dela? Ez da izango! Noiz gertatu da? –Izotzi mundua erori zitzaion. Orduan 

ulertu zuen Andiren aurpegia. Andik lasaiago berria kontatu zion. 

 –Duela lau egun edo. Azkenean gaixotasunak eraman du. 

 –Duela aste bat gaixorik zegoela zabaldu zen. Orduan Oviedon zenean sukarra eta beherakoa 

zuela esan zuten. Lau egunetan zabaldu da berria Oviedotik? Ezinezkoa da. 

 

 –Ez da horrela. Duela hiru aste baino gehiago gaixotu zen, baina gurera berandu heldu zaigu 

berria. Bi edo hiru aste pasa dira eta bitartean hobekuntza aprobetxatuz gurdi batean etortzen ari ziren. 

Oñatik hurbil zegoela okerrago jarri zen eta hango santutegira eraman omen zuten hiltzera. 



  

  

 –Zer gertatuko da orain, Andi? 

 –Ez dakit ongi. Zer ba? 

 –Beldur naiz ez ote diren gauzak aldatuko. Antso gure bizitza guztiko erregea izan da. Orain arte 

Baskonia handia izan da eta gure herriak garai ona izan du. Eraso gutxi izan dugunez oparotasun garaia 

izan dugu. –Izotzek beldur sakona sentitu zuen. 

 –Nik errege on baten falta nabarituko dut. Antsok ongi hartu gintuen eta lagundu ere bai. Zaila 

izango da bera bezalako erregea izatea... 

 –Neuk ere faltan izango dut Antso. Paregabeko erregea izan da. Horregatik diot beldur 

etorkizunari. Gartzia gazte aparta da, baina ez dakigu nolakoa izango den errege bezala. Eskerrak 

Bonopatrek lagunduko dion, bestela...!! 

 –Arrazoi duzu, Naiarako Fortun Santxezek lagunduko dio Gartziari agintzen eta erresuma 

kudeatzen. 

 

 Etxera joaten ari zirenean, auzoan berria zabaldu zela konturatu ziren. Jendea taldeka elkartzen 

ari zen Erregeren heriotza komentatzeko. Emakume bat aieneka ari zen eta morroia izango zen bertze 

gizon zahar batek oihuka erregerik onena hil zela zioen. Korroetan denak serioski ari ziren hizketan. San 

Cernin eta San Nicolas auzoan, harresi inguruko ostatu eta taberna aurrean ere jendetza elkartzen ari 

zen berria komentatzeko. Tailer eta dendetan ere nabari zen zurrunbiloa. Artisauak eta dendariak beren 

lantokitik kanpo ziren beraien artean eta bezeroekin hizketan. Beraien etxera heldu baino lehen 

merkatari ezagun bat zuzendu zitzaion Andiri galdera egiteko. 

 –Andi, egia al da Antso Oviedon hil dutela? –kapitaina zur eta lur geratu zen. Ez zuen horrelako 

galderarik espero. 

 –Henri, ez dakit nondik atera duzun hori. Nork esan dizu? 

 –Berarekin ibilitako gerlari batek pozoitu zutela esan du. –Andi haserretzen ari zen. Dena den, 

gehiago jakin nahi zuen informazio horren inguruan. Henrik informazio interesgarriak eta egiazkoak 

lortzen zituen askotan. 

 –Antso erregea hil delako berria gaur eguerdia arte ez du ekarri mezulariak eta leher eginda ez 

da gaztelutik atera. Nondik atera duzu berria? 

 –Nik aipatu dudan mezularia duela egun batzuk etorri zen gaixotasunaren berriarekin. Orduan 

ez zen hilik, baina goizean azaldu didanez Oviedon pozoitu zuten eta horren ondorioz gaixotu eta hil da. 

 –Inork ez du hori baieztatu. Kontuz zer zabaltzen duzun! 

 

 –Nik entzun dudana baino ez dut errepikatu. Bila ezazue aurreko mezularia edo galdetu 

gaixotasun arraro horretaz bertzela. Nik ez dut gezurrik esaten! 

 –Henri, nik ez dut halakorik esan. Berriekin kontuz ibiltzeko baizik. Alboren zapata-dendaren 

aurrean bertze gizon batzuk zeuden hizketan. Hurbiltzean Maia eta Zuriñe atari ondoko eserlekuan 

zeudela ikusi zuten bi lagunek. Agurtu ondoren emakumeek kontatu zizkieten esamesak eta horren 

ondoriozko kezka. Zuriñek larriena aipatu zien. 

 –Antso erregea pozoitu bazuten, nork agindu zuen eta zer ondorio izango du? –Zuriñek ez zuen 

ozenki esan. Berrien ondorioak adieraztea baino ez zen. Anaiak, hala ere, isiltzeko keinua egin zion. 

Ahopez adierazi zuen bere iritzia. 

 –Ez dakigu inork hil duen. Boteretsuegia zen eta etsaiak anitzak zituen. 

 –Nik ez nuke gehiegi hitz egingo. –Maia oso emakume praktikoa zen eta lortu zuen solasaldia 

etetea. Inguruan auzokide bat baino gehiago zen zurrumurruak zabaltzearen zale eta batzuetan besteek 



  

  

errandakoa beren erara aldatzen zuten. Halaxekoa zen Filomene. Hurbildu bezain pronto hasi zen 

galdezka. 

 –Andi, zer diote gazteluan Erregeren heriotzari buruz? 

        

 Hiru familiakoak gustura zeuden San Nikolas auzoko mutur hartan. Beraien etxeak eta harresiak 

bitarteko gunea zabala zen eta merkatariak handik pasatzen ziren hegoaldetik edo hegoaldera. Azoka 

ere atari ondoan ospatzen zuten larunbatetan. Kokapenagatik seguruagoak zituzten salmentak eta leku 

handia zuten etxeen atzeko patioan. Gainera ataritik hurbil bizi zirenez erraz atera ahal ziren hiritik 

kanpora. Eguraldi ona zutenean, udazkeneko egun haietan bezala, etxekoak harresietatik ateratzen 

ziren inguru ederretara, larrainetara, ondoko baso txikietara, Argako inguruetara edo hegoaldeko 

bideetatik ondoko herrixketara. Familietako helduek, herri txikietan jaioak izateagatik, batzuetan hiritik 

atera behar izaten zuten naturaz gozatzeko eta haurrak, hiritarragoak izanda ere, gustura ateratzen 

ziren inguruetan jolastera.    

 Gortean edo Iruñeko Errege-jauregiaren inguruan mugitzen zirenen artean ere zabaldu ziren 

Antsoren heriotzari buruzko zurrumurruak. Haien artean ere gehienek uste zuten pozoitu zutela, 

egileaz adostasunik ez bazen ere. Batzuek Bermudok agindu zuela zioten; bertze batzuek handiki 

leondarrek edo gaztelauek egin zutela; eta baten batek errege-familiakoren batek egingo zuela zioen, 

izenik aipatu gabe. Hala eta guztiz ere, Antso Leonera denbora luzez joan zenez, Iruñeko erresumako 

gobernu-organoak antolatuta utzi zituen eta orduan bera zenduta ere, ez zen herritarren bizitzan 

diferentziarik nabaritu. Gartzia oinordekoa zen eta errege bakarra, baina Fernando zen Gaztelako 

kondea, Ramiro Aragoikoa eta Gonzalo Sobrarbe-Ribagorzakoa. Konderri bakoitzak administrazio 

autonomoa zuen.  

 Gartzia Erroman zegoen, baina Naiarako Fortun Santxez, Bonopatre deitua, Errege-Alfereza zen 

eta tenentziak eta defentsak kontrolatzeaz gain, administrazioko gainerako alderdiak zuzentzen zituen. 

Une hartan erresumako administrazio hari gehienak Iruñean zeudenez, Alfereza hirian agertu zen. 

Mugak segurtatuta zeuden eta nobleak, erlijiosoak, merkatariak, artisauak eta herritarrak lasaitzea zuen 

helburu. Antsoren alaba eta seme gehienak beraien jabego eta konderrietan zeudela, Muniadonak jaso 

zituen errege, duke eta kondeen doluminak. Leongo Bermudo erregeak mezu bidez dolumina bidali 

zion bere amaginarrebari. Leondarrak adierazi egin zuen Gartziarekin itunak mantenduko zituela. 

Eudonek ere, orduko Gaskonia eta Akitaniako dukea zenak berdin egin zuen. Bartzelonako Berenger 

Ramon berriki zenduta, Ramon Berenger gazteak eta Ermesinda bere amonak bidali zioten dolumina 

eta berdin egin zuten Frantziako erregeak, Tolosako kondeak, Kominge eta konseranseko kondeak eta 

Foixekoak, gertukoenak eta ezagunenak aipatzeagatik. Aita Santua, Clunyko abadea eta hainbat 

apezpiku eta artzapezpiku ere ez ziren atzean geratu. 

 

 

  



  

  

Gartzia 1035-1054. Erregealdiaren hasiera.  

 

 Handik gutxira Gartzia Erromatik itzultzen ari zelako berria izan zuten. Provenzatik Gaskoniara 

sartu zen eta Konmingen sartu zenean herritarrek erregetzat hartuta, festa antolatzen zuten pasatzen 

zenean. Antso Handiaren oinordekoa aita bezain handia zen, indartsu eta planta onekoa, aurpegi 

ederrekoa. Zaldun taldearen aurrean dotore eta harrigarri agertzen zen. 

 –Gora Baskoniako erregea! –oihukatzen zuten herritarrek, Akitania, Gaskonia edo Komingeko 

dukeen menpekoak zirela ahaztuz. 

     

 Errege berriak Erromatik Boloniako San Vidal eta Santo Agrikolaren erlikiak eraman zituen, 

baita Aita Santuarekin egindako ituna. Itunaren arabera Gartzia Santxezek erresumako santutegi eta 

monasterio guztiei San Benitoren arautegiaren arabera antolatzen utziko zien eta meza guztietan 

Erromako erritoa jarraituko zuten, hispanikoa deiturikoa baztertuta. Horren ordez Erregek abadeen 

paperetan ez bazen, apezpiku bezala haien gaineko agintea mantenduko zuen. Gartzia bidaiatik itzuli 

zenean Antsoren hileta eta elizkizunak Oñan ospatu zituzten ofizialki, familiakoak, noblezia eta goi-

kleroaren laguntzarekin. 

 Handik egun gutxitara, Gartzia Errege koroatu zuten Iruñeko eliza nagusian Eguberri festa 

egunean. Han ziren Muniadona, anaiak eta arreba, apezpikuak, nobleak eta herritarrak. Meza nagusia 

bukatutakoan, Erregek, herritarrak, nobleak, Elizarekiko ituna eta hirien foruak errespetatuko zituela 

hitz eman zuen. Hamabi leinuen ordezkariek ezkutuaren gainean altxatu zuten Gartzia Santxez. Azenari 

izan zen enekotarren partez ezkutuari heldu ziona. Ondoren, Gorteko mandatariek men egin zioten, 

Fortun Santxezek lehena. Anaiek ere Gartzia erregearen nagusitasuna onartu behar izan zuten, nahiz 

eta hura itxura baino ez izan. Erresumako apezpikuek bedeinkapena eman zioten. Iruñean festa handia 

ospatu zuten. Une batean jauregian bazkaltzen ari zirelarik, Fernando eta Ramiro apalki hitz egiten ari 

ziren, Gartzia, Muniadona eta Jimena amonarengandik metro gutxitara. 

 –Ramiro, zu zara anaion artean lehena. Zenbat denboraz onartuko duzu Gartziaren nagusigoa? 

 –Fernando, oraintxe bertan onartu dugu errege nagusi bezala. Nik bihotzez hitz eman dut bere 

nagusigoa onartuko dudala. Aragoiko konderria zuzentzen nahiko lan eta buruhauste izanen dut. 

 –Bai, legezko semea ez zarenez aski duzu bizi bitarteko Aragoiko konde izatea. 

 –Sasikume deitu al nauzu? Jakizu ez nauzula haserraraziko, ez baitu inork nire semetasuna 

zalantzan jartzen. Errandakoarekin matxinatzeko asmoa adierazi duzu –Aipatu zuen Ramirok, haserretik 

ironiara pasatuz.  

 –Nik ez dut horrelakorik erran. Gartzia oinordeko nagusia izateak ez du erran nahi gure jabea 

dela eta nahi duena egin dezakeela. Ni Gaztelako kondea naiz eta zin egin dut ez dudala haren aurka 

egingo, baina ez nago prest zernahi jasateko. Gaztelako ondra eta nirea defendatuko nituela ere egin 

nuen zin. –Ramirok barre egin zuen. 

 –Zin asko aipatu dituzu. Zure leialtasun nagusia zer edo norentzat da, Gaztelarako edo Gartzia 

erregearentzat? 

 

 –Bientzat. –Fernando zen orduan haserre zegoena. 

 –Orduan onartu behar duzu Transmiera eta Gaztela Vetula eta bertzeak Gartziarentzat izatea? 

Ez al dira lur horiek Gaztelaren sorlekuak? 



  

  

 –Oinordekoarentzat izan dira lur horiek. Bera ere bada Muniadona eta Fernan Gonzalezen 

ondorengoa. –Fernandok lortu zuen kontraerasoa gelditzea eta ongi jakitun zen horretaz. Hala ere, 

Ramirok jarraitu zuen bide beretik. Fernandok zirikatu nahi izan zuen bera eta itzuli nahi zion ziria. 

 –Hala izango da, baina gure aitak azken borondatean aldatu nahi zuen ituna. Azken unean 

konturatu zen Gaztela erdibitzen ari zela. Euskal lurraldeak Baskoniakoak izatea gauza bat da, baina 

Trasmiera eta Merindadeak Gaztelakoak izan dira beti. –Fernandok onartu behar izan zuen ziria ongi 

itzuli ziola, baina jakin zuen erantzuten.   

 –Tamalez ez da azken itun hori inondik ageri, desagertu da mezulariarekin. Lekukoak ez dira 

aski ezer aldatzeko. –Anaiak isildu ziren. Solasa eten zuten eta festarekin jarraitu zuten.  

     

 

 Nola edo hala gaia ez zen isiltasun osoan geratu. Azenarik betebehar bat zuen. Hitzordua eskatu 

zuen Erregerekin egoteko. hitz egin behar zion errege gazteari Antsoren azken borondateaz eta Sancho 

Garcia bere aitona eta Gaztelako kondearen eskaeraz. Azenarik den-dena kontatu zionean, Gartziak 

garbi erantzun zion. 

 –Ongi da, jaun Azenari. Sinesten zaitut. Gure aitak konfiantza handia zuen zugan. Zure egitekoa 

bete duzu, baina agiria desagertu da eta ez da ezer gertatuko. Ez duzu honetaz ezer gehiago aipatuko, 

ezta galdetzen dizutenean. Hau Erregeren agindu zuzena da. Zoaz eta ongi ibili Azenari. 

 –Jauna, baina arriskuan jartzen ari gara... –Errege gazteak eten egin zion. 

 –Aski da. Ez da arazorik izango. Fernando ados dago egindako ondasun eta lurraldeen 

banaketarekin. Badaki ni oinordeko nagusia naizela eta ez da gutxi Gaztelako konde titulua izatea, lur 

horiek galtzen baditu ere. Lasai, ez duzu gehiago kezkatu beharrik. Kontu handiz jokatuko dut lur 

horietan eta bertakoekin, baina ez dut Baskoniaren handitasuna gutxituko. Orain utzi bakean. –Azenarik 

ezin izan zuen bertzerik egin. Isilik eta goibel erretiratu zen Erregeren aurretik. 

 

 

  



  

  

Zuriñe eta Izotz. Santurtzirako itzulera.    

          

 Hurrengo urtearen hasieran Albo hil zen. Ezustean gertatu zen. Burdin batekin zauri txiki bat 

egin zuen. Sendatu baino lehen zornatu eta eskua hanpatzen hasi zitzaion. Zortzi bat egunetan sukarrak 

jota egon zen ohean. Mina sentitzen zuen buruaren atzealdean eta barre eta negar imintzioak egiten 

zituen nahi gabe. Biriketako minez hil zen azkenean hamargarren egunean. Mundu guztiak maite 

zuenez gaizki pasa zuten hiletetan, Zuriñek eta seme-alabek bereziki. Bere laguntzaileek tailer eta 

dendarekin jarraitu zuten. 

 Ez zirudien gauzak gehiago aldatuko zirenik. Hala ere, pertsonaia baten etorrerak dena 

aldaraziko zuen denbora gutxian. Egun haietan Eneko Lopez, Bizkaiko jauna Iruñean agertu zen. Jaun 

horren menpeko enkarterritar eta bizkaitarrek erresumako gerlaririk leialenak izateko sona lortu zuten. 

Haiek izan ziren Antsorekin Leonera joan ziren asko, bertze baskoiak Guadarramatik Erribera eta Aragoi-

Ribagorzako mugak zaintzera joaten baitziren. Jaun Eneko Lopez, Antsoren laguna zen eta Gartziari men 

egitera agertu zen. 

 Egun batzuk pasa zirenean Izotzi deitu zioten Gartzia erregearen aurrera agertzeko. Jauregiko 

gela batera eraman zutenean Gartzia errege gaztea eskribau batekin eta jaun ezezagun batekin zegoen. 

Erregeri agur egin ondoren, Erregek berak erran zion ezezagun hark galdera batzuk egin behar zizkiola. 

Bere burua aurkeztu ondoren, ezezaguna zuzendu zitzaion. 

 –Eneko Lopez Bizkaiko jauna nauzu. Jakin izan dut bizkaitarra zarela. Nongoa zara? 

 –Ibaurikoa naiz, Anboto eta Durango ondoko herrixka batekoa. 

 –Leonen ibilitako zaldun batzuek kontatu zidaten Mundakakoa zinela... –Nahi gabe moztu zuen 

Izotzek. Ez zuen nahi solasaldia bide hartatik jarraitzerik. 

 –Urte batzuk Busturian pasa genituen eta bertze batzuk Santurtzin. Duela hamar bat urte 

Burgosen kapitain ibili nintzen eta azken urteetan Iruñean zaldun taldea zuzentzen dut. 

 –Mila esker zure soldadu bizitza laburbiltzeagatik, baina galdetu nahi dizudana da Mundakan 

jatorria duzun, Eskoziako printzesaren eta Jaun Zuriaren ondorengoa zaren. 

 –Nik ez dut halakorik inoiz esan. Gure aitona Mundakakoa omen zen eta Eskozia edo ipar-

jendearen ondorengo izango gara ziur aski, familian gehienak ilehoriak eta zurbilak garelako, baina ez 

gara inoren ondorengoak, nik dakidanez, jauna. 

 –Lasai Izotz. Mundakako batzuen esamesak aipatu dizkidatelako galdetu dizut. Niri inporta 

zaidana bizkaitarra zarela eta Bizkaieraz egiten duzula. Harira joanda, bizkaitarra izateaz gainera zaldun 

kapitain ona zinela esan zidatenean, Erregeri men ematera etorri behar nintzenez, bide batez eskaera 

bat egin diot eta baimena eman dit zuri galdetzeko. Zuri Bizkaiko eta Enkarterriko zaldunen burutza 

emateko deitu dizugu –Gartzia erregeak jarraitu zuen. 

 –Ongi onartua zara gurean, baina Bizkaian zaldunen kapitaina behar dute eta hemen baditugu 

zure lana egin ahal dutenak, Antso edo Aznar Fortuniones anaiek bertzeak bertze. Zer iruditzen zaizu? 

 –Uharteko Aznar Fortuniones jaunak zaldieria zuzen dezake, bere anaia ez dut hain ongi 

ezagutzen –Erregek, barrez, argitu zion egoera eta berregin zuen galdera. 

 

 –Izotz, nik ez zaitut zure postutik botako. Nahi baduzu Iruñeko zaldunen buru jarraitzen ahal 

duzu. Aukeran, Bizkaiko eta Enkarterriko zaldunak zuzentzeaz gain, ez zenuke Santurtziko jaurerria 

onartuko? –Izotz jelatuta geratu zen. Ez zekien zer erantzun. Hainbatetan pentsatu zuen Bizkaira 



  

  

gustura itzuliko zela, baina etxekoei galdetu egin behar zien. Egoeraz jabetuta, bi nagusiek elkarri keinu 

eginez adierazi zuten adostasuna. Erregek hitz egin zuen. 

 –Izotz, ez duzu berehalakoan erantzun behar. Jaun Eneko ez da astelehenera arte Bizkaira 

itzuliko. Bitartean pentsatu eta kontsultatu zure etxekoekin. Gaur, egun librea duzu. Joan zaitezke gure 

baimenarekin –gizonak mekanikoki agurtu zituen eta atera zen berri ematera. 

 

 Izotz etxera itzuli zen eta Santurtziko tenentziaren eskaintza aipatu zien familia eta lagunei. 

Iluntze hartan bertan horretaz hitz egiteko aholkua eskatuko zien. Denentzat ezustekoa zenez denbora 

behar izango zuten hausnartzeko. Izotzek bitartean, pentsatzeko, zaldia hartu eta ibiltzera atera zen 

noraezean. Eskerrak orduan ez zuela bere lana bete behar. Konturatzeko Sakanatik hurbil zebilen eta 

ez zekien nola heldu zen. Zekien gauza bakarra Santurtzi gustatzen zitzaiola, lagunekin itzuliko zela eta 

han etxekoak zoriontsu izan zitezkeela. Zoritxarrez berak Andirengandik eta etxekoek lagunik 

handienengandik urrundu beharko zuten. Itzuleran konturatu zen ez zuela David Lopez aurreko jaunaz 

galdetu. Ez zekien Zuriñek zer pentsatuko zuen. Maratxori ere galdetu behar zion. Handik ihes egiteko 

arrazoiak desagertu ote ziren zalantzan zen. Izotzek berak bertako jaun bezala geldiarazi ahal zituen 

sorginkeria eta gizon agintarien kontra ekiten zuelako salaketak deuseztuko zituen. 

 Arratsean etxekoekin eta lagunekin elkartu eta eskaintza zehazkiago azaldu zienean, uste ez 

bezala Maratxo desiratzen zegoen. Zuriñek ere, joateko gogoa izateaz gain, ez zuen uste aurreko 

arazoak izango zituenik. Izan ere, Jaunaren familia bezala ez zuten inoren beldurrik izan behar. 

Zirudienez orduko lagunak uzteagatik pena eta faltaz gain, betidanik izan zuten herrimina, Santzurtziko 

eguraldia, inguruko herriak eta natura behar zituztela sentitzen zuten eta hala adierazi zuten. Seme-

alabek, giroaz kutsatuta ez zuten eragozpenik adierazi. 

 Debakoak, Maia eta Andi, han geldituko ziren. Haiek kostaldeko herri txiki batekoak ziren, baina 

nahiago zuten Iruñea bezalako eguraldia eta are gehiago giroa. Maia gustura zegoen bere tailerrean 

egiten zituzten lanekin eta langileekin eta Andik nahiago zituen hiri handi bateko kuarteleko lana eta 

bizimodua. Sentitzen zuten lagunengandik banatzea eta urruti bizitzea, baina ez zuten erremediorik 

ikusten. Zuriñek Maiaren laguntasuna galduko zuen. Edozein modutan, Umeak izango ziren hasieran 

bertzeen falta gehien nabarituko zutenak. Arrosa eta Xusta; Muno eta Mikel beti elkarrekin ibiliak ziren. 

Txikienak Albotxo eta Peru elkarrekin ibiliko ziren, baina Muno eta Arrosa triste aldendu ziren 

Santurtzira.  

 Zuriñek, Maratxok eta Izotzek umeekin Santurtzira heldu eta berehala, gauzak garbi uztea 

erabaki zuten. Urte asko lehenago Zuriñeri autoritatearen eta kristau ohituren kontrako ekinbidea 

leporatu ziotenak deitu zituzten. Aurreko jauna, David Lopez hil zenean Edelmira alarguna bere herrira 

itzuli zen. Goya andereari, Luxanari eta apezari deitu zieten eta gauzak garbi utzi zizkieten. Ez zirudien 

arazo berririk izango zutenik.       

 

  



  

  

1030-1037. Harriren familia Lizarratik Iruñera joan zen.  
 

 Harrik hasiera batean Naiaran jarri nahi zuen ostatua. Hiri hura Donejakueren bidean zegoen 

eta ziur aski ostatuak aurrera egingo zuen. Gortea askotan ibiltaria zenez eta handik noble eta 

erlijiosoak pasatzen zirenez, leku aproposa zen ostatua jartzeko. Hala eta guztiz ere, bertze batzuek izan 

zuten asmo berdina eta ezin izan zuten ideia aurrera eraman. Edonola ere, Erregeren zerga-

salbuespenak zirela-eta, Lizarran ostatua jartzen saiatu ziren Oiarsoarrak denbora batez. 

 Garai hartan Harriren familiak urte bat pasa zuen Lizarran baina gaizki joan zitzaizkion gauzak. 

Lizarra handitzen ari zen eta bizitoki berria bilatzen zuten artisau frankoak eta gaskoiak hara joaten 

ziren. Bertakoak ere leku askotatik joanak, zerbitzari eta morroi lanetan ibiltzen ziren gehienetan. 

Ostatua izandako leku bat eskaini zieten erosteko, baina maizter bezala sartu ziren aproba egiteko. 

Eskerrak! Ostatua Leku handia zen harresietatik kanpo. Hasieratik bisitariak izaten zituzten eta ongi joan 

zitzaien. Handik gutxira, ordea, lehenagotik ostatuak jarri zituzten Borgoñar batzuek oztopoak jarri eta 

jukutriak eta txandrioak egiten zizkieten. Denentzako erromes pasatzen ziren handik, baina Oarsoarrek, 

hala deitzen zieten orduan, bertakoen artean ere fama hartu zuten eta Borgoñarrek denetarik egiten 

zieten: animaliak pozoitu, janaria txartu edo bezeroei eraso egin. Lekua uztea eta bertze leku bat 

bilatzea erabaki zuten. Lehen baztertutako Iruñeko aukera berriz aztertu zuten. Neguko aste batean 

Harrik eta Botzok leku bat bilatu zuten Iruñean. Egia zen hirian ostatu asko zeudela, baina erromesak 

eta merkataritzagatik hirira joaten zirenak asko ziren. 

 Sortu berri ziren auzoetan aztertu zuten ostaturako kokapena. San Nikolas eliza txikiaren 

inguruan auzo bat zabaltzen ari zen eta etorkizun garbia ez bazuen ere, harresien barnean leku huts 

batzuk zituzten aukeran. Auzoaren hegoaldeko muturrean ostatua eta ukuiluak eraikitzeko eremu ona 

aurkitu zuten eta harresietatik kanpo baratze handia eta lur batzuk erosi zituzten. Udaberrian 

eraikitzaile batzuei ostatuaren lehenengo paretak eta ukuiluak altxatzeko agindu zieten. Udan aldatuko 

ziren lekuz eta ordurako beraientzako lekua, jantoki-sukaldea, gela batzuk eta ukuiluak eginak izango 

ziren. Gauzak ongi joanez gero hurrengo udazkenean zabalduko zuten ostatua. Ongi joan ere, handik 

urte eskas batera Oarsokoa bezain handia zen ostatua zuten eta kanpoko bisitariek ez ezik, bertakoek 

ere erabiltzen zuten taberna gisa. Negu aldean kanpotarrik ez zenean lan handia zuten bertze denbora-

pasarik ez zuten ingurukoekin. 

 

 

  



  

  

1037ko abuztuaren 30ean Tamarongo borroka.    

 

 1037. urteko udaberrian, maiatzaren 30ean Tamarongo borroka gertatu zen. Ordoñok, Leongo 

erregeak, Cea eta Pisuerga arteko Tierra de Campos deitzen zuten lurraldea lortu nahi zuen berriro. 

Mende batez Gaztelak alde batetik eta Leonek bertzetik kontrolatu nahi zuten. Antsok konkistatu zuen 

lurraldea eta lehendabizi Garcia infanteari eta ondoren Fernandori utzi zioten, Leongo Sancha 

emaztearen dote gisa. Baina Bermudo ez zegoen prest galtzeko. Bermudok muga gurutzatu zuen, 

armada handi batekin. Campos hartzen ibili zen eta gero, Pisuerga pasata, Gaztelan sartu zen lortutakoa 

mantentzeko. Fernandok lehenengo momentutik laguntza eskatu zion Gartziari eta indar bilketa azkar 

batean beren gerlariekin Tamaron herriaren ondoan egin zioten aurre Leongo erregeari. 

 Alde bateko eta bertzeko noble batzuek ez zuten lortu borroka ekiditea. Leongo erregeak, 

Fernando kondeak eta Gartziak ez zuten bilerarik ospatu. Bi ejertzitoetan, bestalde, ez zegoen 

konponketarako girorik. Gaztelarrek Campos Gaztelakoa zela uste zuten eta leondarrek berea. Dena 

den, okerrena izan zen Ordoñok behin Campos berreskuratuta uste zuela Fernando kondeak onartuko 

zuela eta nolabait bere autoritatea ere bai. Leondarren artean Fernando kondeak esandako bat zabaldu 

zen, nondik atera zen inork ez zekiena. Horren arabera Fernandok esaten zuen Bermudok ez zuela 

pertsonalki borroka egingo eta borroka urrutitik eta salbu jarraituko zuela. Bermudok entzutean, ez 

zuen ezer esan baina erabaki zuen beldurtia ez zela erakutsiko zuela. Gainera, bere ingurukoen barre 

urduriengatik burla egiten ziotela uste izan zuen. 

 Borroka hasi zenean, Bermudo haserre bizian, bakarrik aurreratu zen Fernandori deika, 

Pelagiolo zaldiaren gainean. Bere gerlariengandik aparte, ia ez zen borrokarik izan. Zazpi gaztelarrek 

Pelagiolotik bota eta lantzaz hil zuten. Leondarrek, gaztelarrek eta baskoiek Bermudoren bukaera jakin 

bezain pronto borroka geldiarazi zuten. Beren lurretara itzuli ziren leondarrak. Edozein modutan, 

Bermudok ez zuen oinordekorik eta koroa Sancha haren arrebari zegokion, Fernandoren emazteari. 

Beraz, Bermudoren zerraldoa bidaiarako prestatuta, erregina berria eta Fernando ezkontidea Leonera 

joateko prestatu ziren. Joan baino lehen Gartziak eta Fernandok hitz egin zuten.    

 –Fernando, orain Leongo erregea izanen zara. Leon baketu behar izango duzu. Baina zer 

harreman mota izango dugu guk bion artean? Orain arte agindu didazu ez duzula nire eta Baskoniaren 

kontra jokatuko. Lagundu dizut eta Leongo errege bezala ulertzen dut ez zarela nire menpeko. Itun bat 

sinatu behar genuke, gure arteko bakea eta gure lurren mugak errespetatuko ditugula baieztatzeko. –

Fernandok egin zuen barre. 

 –Gartzia ez duzu kezkatu beharrik. Gu anaiak gara! 

 

 Horrela, geratu zen bien artekoa. Handik aurrera, Fernado, Leongo errege eta Gaztelako konde 

bezala oso boteretsua izango zen. Bestalde, Leongo noble guztiak ez zeuden prest Bermudoren hiltzaile 

uste zutena erregetzat hartzeko. Fernando Sahagunen geratu zen ia urte batez Leon erresumako noble 

leondar, asturiar eta galiziarrak konbentzitzeko. Leon hiriko kondea zen Fernando Lainezek ez zuen 

berehalakoan onartu eta hilabeteetan ibili ziren Gaztelakoaren partaideak hura eta bertze nobleak 

aldeko bihurtzeko. Ordura arteko Gaztelako kondeak, Leongo fueroak onartu eta babestuko zituela 

agindu zuen, baita “Liber Iudiciorum” edo “Lex visigothorum” legedia ere. Poliki, egoerak onera egin 

zuen eta behinean erregetzat onartuko zutela esan zuten leondar noble askok. Fernando Lainezek ere 

Leongo ateak ireki egingo zizkien Fernado eta Sanchari. 

 



  

  

1038ko ekainaren 22an Leonen sartu ziren Sancha eta Fernando, Curia alde baitzuten. Leongo Santa 

Maria elizan Servando apezpikuak koroatu zituen. Aipatu bezala Leongo Fueroa baieztatu zuen 

Fernandok eta “Kodigo Bisigotikoa” erabiltzen hasi zen. Hala ere, urteak behar izango zituen Fernandok 

erresuma osoa benetan kontrolpean izateko. Galizia eta Asturiasera joan behar izan zuen maiz, nobleak 

menperatzeko. 

        

Gartzia erregearen ezkontza.    

 

 1038an Bartzelonan ezkondu ziren Gartzia Santxez, Iruñea, Aragoi eta Naiarako erregea eta 

Estefania, Conserans, Foix eta Bigorrakoa. Andregaiaren familia, Ermesinda Bartzelonako kondesarekin 

oso lotuta zeudenez ezteiak eta ezkontza Bartzelonan ospatu ziren. Erramun Berenger I.aren 

lehengusina zen Estefania eta Bartzelonako kondeak handikiro hartu zituen ezkongaiak. Eztei-

elizkizuna, Gerona, Jaka eta Naiarako apezpikuek ospatu zuten.     

 Andregaiak edertasuna eta grazia zituen. Soineko urdinean brokatu dotoreez jantzita, 

erreginaren jokaera eta printzesa baten edertasun paregabea erakutsi zituen. Gartzia ere ikusgarria 

zen. Gizon garaia eta indartsua zen eta ongi eraman zituen belaunetarainoko jantzi urdina, izar gorriez 

betea. Mantu morea urrezko fibula eder batek lotzen zuen. Galtzerdi grana eta zapata beltz urreztatuak 

jantzi zituen. Baina denaren gainetik bere begirada bizia nabarmentzen zen, ile gaztainkaraz inguratuta 

eta koroatutako buruaren aurpegian. Errege baten eredua betetzen zuen. Izan ere, Gartzia famatua 

zen, bere ausardia, adore eta borrokalaria izateagatik. Ondasunak, emakumeak eta zaldiak maite zituen, 

baina zikoitz fama ere bazuen.  

Azenari eta Gaila elizaren lehenengo postuetan zeuden elizkizunari so. Erromako erritoa laburragoa 

izango zen, baina ordu bat eta erdi eman zuten meza hartan, Gaskonia, Languedoc, Baskonia eta 

Bartzelonako handikien artean. Erritoa bukatutakoan kondearen jauregira hurbildu ziren plaza 

zeharkatuz, herritarren artetik soldaduek egiten zuten bidetik. Besaluko kondea, zeinen Azenari, Gaila 

eta beren jarraitzaileak apopiloak ziren, hurbildu zitzaion Azenariri berri bat zuela erranez. Jauregira 

sartu zirenean atariaren alde batean geratu ziren hitz egiteko.  

Berri txarrak emateagatik sentitzen zuela esan ondoren, Granadako Habus ben Maksan emirra 

gaixotasunez hil zela erran zion Azenariri. Habusek berrogeita sei urte zituen, Azenarik bezala. Txikitako 

lagunik minena galdu zuela entzutean ospakizunagatik sentitzen zuen poza ziplo desagertu zitzaion. Ia 

ez zuen kasurik egin, Granadako Sanhayarrek Badis haren seme nagusia aukeratu omen zutela eta ibn 

Nagrella lehen ministroak administrazioa zuzentzen jarraituko zuela esan ziotenean. Gailak eskutik 

hartu zuen lur jota zegoen Azenari eta Jakueri eta Joani hurbiltzeko keinua egin zien. 

 –Jakue, esaiozu Erregeri edo bere ezkutariari Azenari ez dagoela ongi eta Besaluko kondearen 

jauregian gaudela. Habus Maksan hil dela-eta, ondoeza handia izan duelako. Zu, Joan, lagundu iezadazu 

eramaten. 

 

Senbeno Gaztelako armigerra zena berriro iparraldean.  

 

 Senbeno zenbait urtez Gaztelako armadako oinezkoen kapitain nagusia izan zen, Alferez eta 

Armigerra. Antso hil zenetik Fernando gaztearen agindupean egon zen eta Tamaron bitartean ez zuen 

arazorik izan. 

 1038tik aurrera arazoak sortu ziren. Fernando Leongo erresumako errege izan zenetik urrundu 

zen Gaztelatik. Burgosera joan zen batean, Senbenori deitu zion defentsarako agindu berriak emateko. 

Fernandok Gartziaren antza zuen, ez zen hain gihartsua, ordea. Bestalde, lasaiago eta atseginagoa zen 



  

  

tratuan, baina nahi zuena lortzen anaia eta baita aita bezain saiatua zen, burugogorra. Irribarre batekin 

Senbeno hartu zuen bakarka jauregiko gela batean. Inoren testigantzarik gabe, zer nahi zuen erran zion 

garbi. 

 –Semeno Enekones, erregeen ondorengo zuzena zaitugu, baina ez duzu zurea den jaurerririk. 

Kapitain ona zara eta konderriko defentsak mantendu dituzu urte hauetan. Ez al zenuke jaurerri bat 

nahi izango hemendik urte gutxitara? 

 –Barkatu jauna, ez dakit zer erran nahi duzun. Edonori gustatuko litzaioke jaurerri bat izatea. 

Zer eskatu nahi didazu? 

 –Gaztela seguruagoa izateko lan egitea eskatzen dizut. Mugan borrokatu behar duzu zure 

jaurerria irabazteko. Horratx egin behar duzuna... –Senbenok susmatu zuen muga hura ez zela 

Guadarrama aldekoa. 

 –Ez dut erabat ulertu. Nongo muga zabaltzea nahi duzu? 

 –Orain erran behar nizun. Ia Burgosen bertan daukagu muga. Badakit zure anaia Arlanzonen 

dagoela, baina muga hori Vivar iparraldean dago eta ez zenuke berarekin borrokatu behar izango. 

Ubierna eta Urbel bailara osoak berreskuratu behar ditugu iparraldeko lurretara bide egiteko. Ez dut 

guda sortu nahi, gaztelarrak diren jendea eta lurrak berreskuratu baizik. Euskal lurraldeak Iruñeko 

erresumakoak dira, baina Merindadeak eta Trasmiera gaztelarrak berreskuratu behar ditugu poliki-

poliki. 

 –Jauna, ez dakit horri nola deitu, gerra ala Gaztela osatzeko borroka txikiak, baina Iruñeko 

erresuma erasotzea litzateke. Nik ez dut nire anaiarekin edo herrikideekin borrokatu eta odola isuri 

nahi. Jauna, Gaztela defendatzeko prest nago, baina hori ez... 

 –Kapitain ona zarenez eskaini dizut jaurerria. Ikusten dut ez zarela gauza izango bertze baskoi 

batzuen aurka egiteko. Hala ere, Burgoseko defentsa-lurren berreskuratzearekin lotuta dago. Eskertzen 

dizut orain arte egin duzuna, baina... Diego Lainez kapitainari eskainiko diot Vivarreko jaurerria, berak 

jakingo du bere menpeko lurrak zabaltzen. 

 –Bai. Ulertzen dut. Kapitain onak dituzu... Bihar jasoko ditut nire gauzak eta abiatuko naiz 

kanpora. 

 –Pena da. Badakit honetaz zerbait aipatu egingo duzula, baina jakin ezazu nire partez ez dela 

inoiz horretaz solasaldirik izan. Ez dut guda agerian egin nahi, Gaztelarako lur batzuk berreskuratu 

baizik. Gure eskuzabaltasunaren proba emanen dizut eta zure borondatez aldenduko zara hemendik. 

Lasai, ez zaitut etsaitzat hartuko, nire aurka borrokatzen ez zaren bitartean. Zoaz bakean. Libre zara 

nahi duzunerako. 

 –Jauna, badakit ezin dizudala ideia kendu, baina anaien arteko gerra piztuko duzue. 

 

 Senbenok utzi behar izan zuen Burgos. Senbeno Enekones, andere Santxa emaztea, Eneko, 

Uxue, Garzia eta Grazi seme-alabekin gauzak jaso eta abiatu bitartean Azenarirengana joan zen hitz 

egitera. Azenari 1039ko negu hartan Arlanzonen zen. Orduko, berrogeita zazpi urte bazituen ere, 

indartsu eta sasoiko gizona zen. Ilea urdindua zuen neurri handi batean eta bazituen zimur batzuk ere 

bai. Begirada, ordea, gazte batena zen. Goiz hartan Erramunekin lurren kudeaketaz aritu ondoren, 

gosaltzen ari ziren sukalde handian. Etxe hartan, jauregia izanda ere, bizitza eraikina nagusiaren ondoko 

sukalde zabalean egiten zuten denek, baita jaunak eta andreak. Horregatik une hartan sukaldariez gain, 

ondoko mahaian morroi batzuk gosaltzen ari ziren; jaunak eta administrariak bertze batean egiten 

zuten bezala. Goizean Villasurreko burdinoletara joateko asmoa zuten eta hara lagunduko zietenak 

agertu bitartean esne-zopak bukatzen ari ziren. Orduan Joan agertu zen Senbeno gizon batzuekin etorri 

zela esatera. Azenarik etorri berriak agurtu eta gosaltzera gonbidatuta zituen. Hala ere, Senbenok 



  

  

anaiari adierazi zion bakarka mintzatu nahi ziola. Bi anaiak harresietara joan ziren. Senbenok benetan 

kezkatuta zirudien. Azenarik anaia txikia zahartuta ikusi zuen, kopeta ilunak areagoturik. Biak urrutiko 

mendietara begira isilik zeudela, Senbeno, Fernandok errandako eta eskatutakoa azaltzen hasi zen, 

askotan etenak eginez. Senbenok azalpena bukatu zuenean Azenari mintzatu zitzaion anaiari. 

 –Jarri zaizun aurpegiagatik zu horren errudun zarela ematen du. Senbeno, espero ahal zena 

gertatu da. Lur horiek gure herriaren galbide izanen dira. Transmiera edo Merindadeak bezala, Urbel 

eta Ubiernako lurrak ez dira neurri handi batean euskaldunez populatuak. Baskoiak ziren asko 

gaztelautu dira pixkanaka. Bestalde, Gaztelakoak izan dira betidanik eta gaztelarrek beren herriaren 

parte bezala hartzen dituzte. Lurraldea baskoiok kendu diegula uste dute. Antsok berandu ikusi zuen 

arazoa eta Gartziak, handikeriaren menpe, ez ditu lur horiek utzi nahi izan. 

 –Kezkatzen nauena gerra da. Fernandori ez dio axola Vivarretik Ubierna eta Urbel konkistatu 

nahi dituela guk jakitea. Ez du gerrarik aipatuko, baina egin egingo du, jauntxo batzuen kontua balitz 

bezala, eta kontraerasoa eginez gero okerragoa izanen da, agerian egiteko aitzakia emanen diogulako 

–Semeno atsekabetuta zegoen eta nabari zitzaion. Jarraitu zuen galdera batekin. 

 –Zer egiten ahal dugu? –Azenarik sorbaldatik helduz lasaitu nahi izan zion. 

 –Gauza handirik ez, ziur aski. Dena den, Gartziarekin hitz eginen dugu... eta zuri eginkizunen 

bat bilatuko dizugu. 

 

 Senbeno lasaitu zenean Azenarik konbentzitu zuen bi egunen buruan Naiarara joateko eta 

Erregerekin hitz egiteko. Erresumak konfiantzazko tenenteak eta kapitain onak behar zituen. Ordura 

arte Senbenok ez zion Azenariri bere familiaz galdetu. 

 –Azenari, zer moduz daude nire ilobak eta Gaila? 

 –Gaila Ibeasen ari da laguntzen. Garzia Okan dabil neska baten atzetik eta Maddi zoriontsua da 

Naiaran. Dakizunez, bi biloba ditut, Uxue eta Fortun, Antso Fortunionesen seme-alabak, Fortun 

lehengusuaren bilobak direnak. Zer moduz zure familia Semeno? 

 –Santxa gauzak jasotzen ari da denbora gutxian bizileku berrira joan ahal izateko eta Eneko, 

Uxue, Garzia eta Grazi oso bihurri daude. Ez dakit zer egin haiekin bizitza antolatzeko adinean daude 

eta ez dakit zer eginen duten. 

 

 Bi anaiak Naiarara joan ziren. Senbenok bizibide berria behar zuen. Azenari eta Naiarako Fortun 

Santxezekin izandako elkarrizketak zirela eta iparraldeko euskaldunekin eta gaskoiekin enbaxadore 

izendatzea aholkatu zioten Gartzia erregeari. Gartziak ez zuen Gaskonian aginpide handirik ezta 

Piriniotik iparraldera. Hala eta guztiz ere, bazuen jaurerri bat ondorengorik gabeko aurreko jaunak utzi 

ziona. Baiona ondoko Bokale herrian gaztelua eta lurrak aski ziren jaurerri txikia mantentzeko. 

Lapurdiko bizkonde jaunaren menpean egonda ere, mantentzeko nahikoak ziren eta enbaxadore 

funtzioak betetzen ahalbideratzen zioten. Gaskonia eta Akitaniako dukearekin harremanetan jartzeko 

agiriak eman zizkioten. Hala ere, ez zuen familia eraman. Haiek Burgosen ez, baina Naiarako Gortean 

geratu ziren. Eginkizun eta postu hura urte gutxi batzuetarako baino ez zen izanen. 

 Senbenoren bertze betebehar bat merkataritza ahalbideratzea izanen zen, administratzaile 

baten laguntzaz. Gartziaren menpeko lurren produktuak, hau da, Errioxako ardoa, artilea eta burdina, 

bertzeak bertze, kanpora garraiatu eta kanpotik Gaskoniako eta Burdeoseko ardoa, zerealak eta oihalak 

erakarri egingo zituzten, haietako asko inguru haietatik itsasoz eta ibaiaz garraiatuz. Baionako 

portuaren ondoan zegoen Bokale herria eta arrantzaleak ziren biztanle gehienak. Senbenoren eginkizun 

bat izango zen merkatariak erakartzea eta egin zuen lehenengo gauza itsasontzi handiak lehorreratzeko 

kaia eraikiaraztea izan zen.  



  

  

 Bokaletik Bizkaiko eta Ipuzkoako portuekin komunikazio ona izaten zen. Urruneko lurraldeekin 

ere bazegoen komunikatzeko biderik. Ingalaterra, Bretainia, Normandia eta Flandeseko portuetara 

joaten ziren itsasontzirik handienak. Itsas-garraioa batzuetan itsas barnetik egiten zen, baina 

gehienetan kostatik hurbil portuz portu gauetan lehorreratuz. Bokale herrian, kaietan ostatu handi bat 

eta hornitegiak eraikiarazi zituen Senbenok merkatariei erraztasunak emateko. Senbenok ostalari eta 

merkatari batzuekin alokairu akordioak burutu zituen, portua erabilgarri izateko. Bestalde, agindu 

zioten bezala, Izotzekin harremanetan jarri zen. Bien artean Baskoniako merkataritza erraztu zuten. 

Eskutitzez eta mandatarien bidez erlazionatzen ziren bi agintariak. Santurtzi, Oarso eta Bokale 

iparralderako kabotaje bidean ziren. 

 Bigarren urterako Senbeno aspertuta zegoen. Lapurdiko bizkondearekin harreman ona 

mantentzen zuen eta Gaskonia eta Akitaniako dukearekin komunikazioa segurtatua zuen Akizeko eta 

Marsanseko kondeen bidez. Dena den, Senbeno bakarrik sentitzen zen, seme-alabek ez baitzuten 

Naiaratik joan nahi izan eta emaztea beraiekin geratu zen. Senbenoren eskaeraz ordura arte beraren 

laguntzaile ibilitako Antso Gartxotek jauregi hartan jarraitu zuen eginkizun haietan ordezko eta bera 

hegoaldera itzuli zen. 

 

  



  

  

1040. urteko udaberria Arlanzonen. Gartzia erregea eta Azenari.  

 

 Azenari bainu bat hartzen ari zen bere gizonekin. Bainugela handia, sukalde ondoan zegoen, 

ur-korronte sistema bat baitzuten. Bera Al-Andalusen bizi izan zenez hango jauregietan izaten ziren 

bezalako ur-hornikuntza zen. Sukalde ondoan, komunen gainean, pertsona batzuek har zezaketen 

bainu bat ur-ontzi handian. Normalean gizonek eta emakumeek une desberdinetan bainatzen ziren, 

emakumeak goizetan eta gizonak arratsaldeetan. Egun hartan beroagatik gizonak izerditan itzuli ziren 

etxera. Gainera zikin zeuden eta urrintsu behorrei zaldikoak erditzen laguntzen aritu ondoren. Jakue, 

Txomin eta Joan bainatu ondoren lehortu ziren eta joan ziren bertze eginkizun batzuetara. Azenari, 

ordea, geratu egin zen ur epeletan gustura baitzegoen. 

 Itxura aldetik, Azenari gizon heldua zen. Berrogeita zortzi urte bete zituen udaberriaren 

hasieran eta orduan ere indartsu eta gazte mantentzen zen. Gertutik ile urdinduak eta zimur batzuk 

ikusten zitzaizkion, baina bizi-biziak ziren bere mugimendu eta begiradak. Bainutik atera eta gorputza 

lehortzen hasi zen. Orbain handi batzuk zituen, baina denak garrantzirik gabekoak. Gezi batek sorbaldan 

ukitu txikiena egin zion eta ezpataz eta lantzaz soinean, hanketan eta eskuin besoan egindakoak 

nabariagoak baina beti gainetikoak. Bizitza osoan jasandako kalterik handiena, eskuin eskumuturra 

aldeko hezur haustura izan zen zalditik eroriko baten ondorioz izan zuena. Hala ere, osorik zegoen, 

osasuntsu eta sasoiko sentitzen zen. Lehortu zenean Gaila agertu zen. Arropa garbia zekarkion. 

Emakumeak musu bat eman ondoren, behor eta zaldikoez galdetu zion. 

 –Zer moduz erditzeetan?  

 –Azkenetakoak izan dira eta bagenekien zailak izango zirela. Belagileak emandako edabeari 

esker eragin ditugu erditzeak. Lehenengoan behor zaharra zen eta galdu du umea... –erran orduko 

konturatu zen Gaila mindu zitekeela, baina honek moztu zion. 

 –Azenari, mesedez, umeak galtzeagatik ez naiz errudun sentitzen, ez baita nire errua. Sentitzen 

dut galdu izana, baina gainditu dut. 

 –Badakit, baina iruditu zait tristatuko zinela –emakumeak moztu zion eta gaira zuzendu zuen 

solasaldia. 

 –Bertze behorra eta kumea onik daude? 

 –Bai. Bi zaldiko izan ditu, horregatik luzatu da hainbertze erditze-aldia. –Edonola ere, Gailak 

bertze kontu batzuk zituen buruan eta atera zituen hizpidera. 

 –Azenari, ez al zara gogoratzen gaur arratsaldean Maddi, Uxue, Gailatxo, Fortun eta Antso 

Fortuniones agertuko direla? Espero dut zu hemen geratzea eta Okatik pasatzen direnez, Garzia, Amaia 

eta Azenari txikia beraiekin etortzea. 

 –Ez nuen orain buruan, baina etorriko zirela jakin nuenetik erabaki nuen egun hauetan ahalik 

eta gutxien mugitzea ingurutik, ezer gertatzen ez den bitartean behintzat. 

 –Ez zenuen zeure alaba maitearekin egoteko aukera galduko, ez! –Gailak irribarre maltzurraz 

adierazi zuen. Urteak pasata ere, gazte eta geldiezin mantentzen zen. 

 –Ezta zuk ere. Ni bezain txotxolo zabiltza gure seme-alabekin eta bilobekin erabat lelotuta. 

 

Isa liburu-gelan ari zen lanean. 

 

Gailak musu eman zion arropa aldatzen ari zen Azenariri eta jarraitu zuen bere zereginetan. Azenari, 

jantzi ondoren goiko liburutegira joan zen Isaren bila. Txikitako laguna izandakoak denboraldi luzea pasa 



  

  

zuen egoera berrira moldatu arte. Kosta egin zitzaion aske zela barneratzea eta bertzetik Al-Andaluseko 

kultura giroa faltan izaten zuen. Azenarirekin Juarros eta Okako auzietan idazkari ibiltzen zen, baina 

baita bere kabuz Naiara, Bureba eta Burgosen bertze lan batzuk egiten. Arabieraz zekien eskribau gutxi 

izaten zen, berak bezain ondo inor ez, eta handikiek eta erlijioso kulturadunek askotan deitzen zioten, 

gehienetan izkribu literarioei buruz kontsultak egiteko. Arlanzonen baskoieraz egiten zuen inguruko 

jendearekin eta erromantzez bidaiariekin eta bertze batzuekin, baina etxekoekin saiatzen zen arabieraz 

egiten. Azenari, Gaila, Erramun, Urraka, Txomin eta etxe hartako seme-alabekin han zeudenean 

arabieraz mintzo zen, haiek Azenarik izan ezik, trebetasun maila desberdinak izanda. Isa ez zen ezkondu. 

Behin, itzuli eta denbora gutxira harremanak izan zituen emakume batekin, baina hura gaixotu eta hil 

egin zen berehala. Ordutik Azenarirekin geratu zen. Azenarik etxeko mantenuaz gain, notario lana eta 

kopiak egiteagatik urtero ordaintzen zion soldata bat. Gainera, kanpoko bertzelako lanengatik diru-sari 

politak ematen zizkioten. 

 Aipatu bezala, Isak Azenarirentzat eskribau lanak egiteaz gainera, jauregian Azenaren ehunka 

liburuxka kopiatzen zituen, gehienetan saltzeko. Liburuen kopiatze lana neketsua izaten zen, baina 

Azenarik ongi ordaintzen zion. Askotan liburu osoak ez, liburu zatiak edo poema batzuk baino ez zituen 

kopiatzen, baina kopia asko izaten ziren. Goiz hartan bertze askotan bezala aritu zen liburu baten kopiak 

egiten. Liburutegiko hegoaldeko leihoaren ondoko mahaian zen. Ikusmena deskantsatzeko altxatu eta 

leihotik begiratu zuen. Gazteluko patioa, harresiak, herria eta inguruko erreka, soroak eta urrutiko 

mendiak ikusten ahal zituen. Batzuetan karriketara begira al-Andaluseko hiri batean zegoela 

imaginatzen zuen. Pentsamendu haietan zebilela Azenari agertu zen.   

 –Salam aleikum Isa. Zer moduz zaude? 

 –Aleikum salam. Deskantsatzen ari naiz. Hamar orri luze baino gehiago idatzi ditut jarraian 

atsedenik hartu gabe eta... 

 –Mila aldiz esan dizut ikusmena gehiago zaintzeko. –Isak egindako lanei begiratu bat bota zion. 

Beti bezala idazkera ezin hobean egindakoak ziren. 

 –Atseden hartzen dut nekatzen naizenean. –Gizonak, beti bezain lasai, ume-begirada 

mantentzen zuen. Burusoil geratu den umea zirudien masail gorri haiekin. 

 –Noiz joango zara Burgosera? 

 –Hurrengo astean. Ez dakit. Zergatik galdetu didazu? 

 –Gogoratu, gaur Maddi eta Garzia etorriko direla umeekin. Egun batzuk pasatuko dituzte 

gurekin. Umeei ipuinak kontatu eta jolasak egin behar dizkiezu. 

 –Bai, gogoratzen nuen. Horregatik ez naiz berehala joango. Davidi liburu eta liburuki kopiak 

eraman behar dizkiot eta bizpahiru egun pasatuko ditut bera eta Isaakekin egon ahal izateko. Azenari, 

etorriko zara nirekin, ezta? –Judutarrak berriro ziren Burgosen. Haiek askotan aldatzen zuten bizitokia. 

 

  –Ikusiko dugu egin ahal dudan. Baditut eginkizun diplomatiko batzuk egiteko eta gustura 

aprobetxatuko nuke zuekin egoteko. –Isak aldatu zuen aurpegiera, zerbait gogoratu izan balu bezala. 

 –Azenari, mezulari batek Naiaratik eskutitz batzuk ekarri ditu, zu behortegira joan berritan. Hor 

dituzu. 

 –Bazen Premiazkorik? Noren eskutitzak dira? 

 –Ez dakit. Ez dute ezer berezirik esan. –Azenarik haserre antza egin zuen. 

 –Zenbat aldiz erran behar dizut mezuak irekitzeko. Nire idazkaria zara eta zerbait larria izanez 

gero... 

 –Halakoetan esan egiten dute. –Azenarik bazekien jarraitzea alferrik izango zela eta eskutitzak 

hartuta ireki zuen itxuraz Erregerena izango zena. 



  

  

 

 Bertze eskutitzak Naiarako merkatari eta jaun batzuenak ziren, mezularia aprobetxatuta 

bidalitakoak, horiek pertsonalak edota aktibitate ekonomikoarekin zerikusi zutenak. Ez ziren arraroak 

Azenariren tailerretako zeramika, beira eta burdin produkzioak kontuan izanda. Baina jauntxoen 

interesik handiena zaldi hazkuntzan zegoen eta gehienetan zaldiak erosi nahi zizkioten. Azenarik 

berebere arraza berezi berrogei bat zaldiko hazten zituen urtero salmentarako eta gehiago ziren egiten 

zizkioten eskaerak. Bertze zaldi arruntago batzuk ere, baina arinak eta gogorrak hazten zituzten. Azken 

horiek ziren zaldun gehienek ehiza eta kanpainetarako erabiltzen zituztenak. 

 Gartzia erregeak idatzi zion eskutitza luzea zen. Azenarik berarekin eta Fortun Bonopatrerekin 

elkartu behar zuen gobernuko kontuak jorratzeko eta bertzeak bertze hamabost egunen buruan 

Donemiliagan elkartzeko eskatu zion Erregek. Nola ez, berak ere zaldi arin on bat eskatu zion. Eguerdiko 

otordua egin baino lehen Jakueri deitu zion Erregerentzako zaldia aukeratzeko. Jakue agertu zenean 

azaldu zion bere kezka. 

 –Jakue, Erregek zaldi arin bat eskatu dit eta ez dakit zer egin. Aurreko batzuetan oparitu diot 

zaldi zuri edo beltza eta ez dakit zer nahi duen. Ziur asko zaldi desberdina nahi izango du, bertze haiek 

oraindik gazteak direlako. Zer iruditzen zaizu? 

 –Zuk bezala pentsatzen dut. Gaztainkararen bat oparitu zenion aspaldian. Hala ere... –gizonak 

eten egin zuen jarduna eta pentsatzen geratu zen. Azenari urduri zegoen kontu harekin. Denek nahi 

zituzten zaldi haiek, baina Gartziak... Gartziak beti hoberena eta desberdina nahi zuenez, haserretzen 

hasia zen zer egin ez zekielako. 

 –Hala ere, zer? 

 –Hala ere, badugu berezia izan daitekeena. Fernando Muñoz kondeak bidalitako gaztainkara 

zaldi ederra da. Gure gaztainak eta bere zaldien nahastetik lehenengo zaldia da. Badu asturkon puntu 

bat arintasuna galdu gabe. –Ideia ez zitzaion gaizki iruditu, baina zalantzak zituen. 

 –Zaldia ez dago gaizki. Erregerentzako opari ideala da, baina Fernandok oparitua da eta gaizki 

hartzen ahal du, lehenengo zaldikoa Gartziari ematea. 

 

 –Kondeak ulertuko du. Zure laguna da eta jakingo du ulertzen. Gure zaldien ondorengoa den 

gaztainkara hori bertze batzuen lehenengoa bertzerik ez da. Erregeren apeta azalduz gero, ulertu ez 

ezik harrotzeko arrazoia izango du. 

 

 Bazkaldu ondoren Azenari zaltokira joan zen. Inor ez zebilen inguruan eta bere zaldiak agurtzen 

ibili zen. Tximista IV.a lasai ari zen bazka jaten. Hura izen bereko lehenengo Tximistaren biloba, hura 

bezain bizia eta era berean lasaia. Laztandu zuenean zaldiak buruarekin ukitu zuen erantzun gisa. Belu 

gaztea ere izen beretsukoaren ondorengoa zen eta erresistentzia ikaragarrikoa. Egun oso batez jasaten 

zuen gelditu gabe. Agurtu zuen eta Astur deitzen zuten moxalaren ondora hurbildu zen. Bertzeak baino 

gihartsuagoa zen, baina arina ere bazen. Mendialdean ehiza egiteko zaldirik aproposa zen. Bai, Gartzia 

erregeari gustatuko zitzaion. Pena zen galtzea, baina bertze antzeko bat izango zuten berehala. Ezin 

zuen gogoari eutsi eta zaldimutil bati eskatu zion Asturkon prestatzeko. Bitartean, Jakue, Joan eta bi 

zaldunei abisatu zien ingurutik itzuli bat egiteko. Handik bi astera Donemiliagara abiatuko zen. 

 Gartzia Erregea zaldien zaletu amorratua zen. Hilabete gutxi lehenago Fortun Santxok, 

Clavijoko tenentea, Ozaburu izeneko zaldia eman zion. Bostehun sueldo balio zuen eta Erregek erosketa 

izan ez zedin Aoiz ondoko Zalurribarreko San Salvador monasterioaren errenta bat eman zion horren 

ordez. 



  

  

 Udaberri bukaera hartan, Naiarako bilera egin baino lehen, Errege eta bere gertuko noble 

batzuk Donemiliagan elkartu ziren. Meza ospatu ondoren dohaintza batzuk gauzatu ziren eta baita 

dokumentuak idatzi. Horietako batean Azenariren oparia ere hizki handiz jasota utzi zuten pergamino 

dotorean: Naiarako Gartzia erregeak “fideli meo” deitzen zion A. E.-ri (Azenari Enekonesi) 1040an 

Kukulako Donemiliagan. Gartzia erregeak etxe bat oparitu zion Iregua errekaren ondoan. Era berean A. 

E.-ek 500 sueldo balio zuen zaldi gaztainkara bat eman zion Erregeri, Fernando Muñoz Leongo kondeak 

aurretik berari, A. E.-ri oparitua. 

 1038-1040 urteak bitartean Diego Lainezek, Vivar herritik Ubierna eta Urbel bailarak konkistatu 

zituen bi udaldietan, bertze jauntxo batzuen laguntzaz. Ia ez zen borrokarik izan. Herri horietako 

biztanleek eta nagusiek ez zuten ezer egin erasotzaileen aurka, gudariak agertzen zirenean errenditzen 

baitziren. Gartziak diplomazia erabili zuen. Fernandok jaso zituen kexak, baina berak zerikusirik ez zuela 

esanez desenkusatzen zen. Herri haiek nahita Gaztelara pasa zirela egia zen neurri batean. 1041etik 

aurrera, Gartzia eta Fernando berriz adiskidetuta, anaien arteko harremana nahiko ona zela 

aprobetxatuz, Senbeno denbora batez itzuli zen berriro eta Burgoseko gortean egon zen, maiordomo. 

Ez zuen kapitain papera hartu nahi Baskoniarekin borrokatzeko arriskua zegoelako. Azenari lau legoara 

zegoen Arlanzonen bizi zenez, elkarrekin egon ahal izaten ziren: denbora zutenean ahal zuenak 

bertzearengana jotzen zuen. 

 –Azenari, badakizu Semeno, Beltza, Burgosen agertu zela? –Azenarik ez zuen berri hura espero. 

Bere bizitzatik desagertu zenetik burutik kendu zuen eta pozik bizi zen bera gabe. Beldur zen ez ote zen 

berriz inguruan izango, baina ez zuen amets gaiztoa gauzatu nahi. Ahalik eta naturalen erantzuten 

ahalegindu zen. 

 –Leonen zegoela uste nuen. –Senbenori nahi gabe irriak ihes egon zion. Berari ere jasanezina 

zitzaion osaba gaiztoa. Edonola ere, bazekien Azenariren ustez deabrua bera baino gorrotagarriagoa 

zela. 

 

  –Ez larritu. Fernandorekin agertu zen, baina itzuli da Leonera. Fernandok urteak behar izanen 

ditu galiziarrak eta asturiarrak menperatzeko, hala ere, leondarrak ez ditu erabat menperatu eta 

Semeno da matxinatuak zigortzeko erabiltzen duena. –Deus erran gabe, bi anaiek lasaitua adierazi 

zioten elkarri begirada hutsez. Orduan bertze gauza bat erran zuen Senbenok. 

 –Bada marka hirurogei urte baino gehiago beteta gerlarien buru ibiltzea! 

 –Senbeno, zu orain ez zabiltza gerlariekin, baina nik berrogeita hamar urte beteko ditut eta zuk 

berrogeita zortzi.      

 –Horretaz ari zarela, zer moduz portatzen ari da zure seme Garzia kanpainetan? Azken urteetan 

zurekin ibili da. 

 –Bai eta sutsuegia izateagatik egoera larrietan sartzen zen. Orain, ordea, zentzuten ari da eta 

ez da zaldizkoen kapitain txarra. Jaun baten eginkizunetan trebatzen ari da, oraingoz betebehar batzuk 

astunak egiten bazaizkio ere. –Azenarik, anaiaren semeak gogoratu zituen. 

 –Zer moduz dabil Eneko? 

 –Bihurrikeriak egiten oraindik. Azenari, onartuko zenuke zure iloba zaldun bihurtzeko? 

 –Gustura. Mesedez, ekarri bisitan Santxa, Uxue, Garzia eta Grazi. Gailak behin baino gehiagotan 

erran dit gutxitan ikusten dituela. 

 

 1043. urtean Azenari, Gaztelako kondearen aurrean ibiltzen zen Burgosen, Iruñeko Erresumako 

enbaxadore eta muga hartako tenente nagusi aldi berean. Askotan ibiltzen zen Arlanzonetik Burgosera 

bi erresumako harreman onak mantendu nahian. Gezurra zirudien arren, bi eginkizun kontrajarriak 



  

  

zituen. Nahiz enbaxadore bezala bere helburu nagusia bakea zaintzea izan, Burebako alkaidea ere 

bazen, milizien agintari nagusia. Bere betiko eta eginbehar berezkoena, dena den, Juarros eta Oka 

bailarako epaile eta alkate nagusiaren funtzioa zen. Garzia semeak jaso egin zituen Oka bailaretako 

jaunaren betebeharrak eta Joanes jarri zuen alkaide, Bureba eta Juarroseko zaldunen kapitaina izateaz 

gain. 

 Azenarik Naiarako jaun Fortunekin harreman estua zuen. Lehengusu txikia erregeordea zen eta 

armadako alferez nagusia. Bien artean Gaztelarekiko diplomazia zuzentzen zuten eta Gartzia 

erregearen gertuenak ziren. 

 1038tik, Fernandok Leongo erregetza lortu zuenetik, lan handia hartu zuen Galicia, Asturias eta 

Leongo nobleak menperatzeko. Gaztela bakean zen arren, Fernandok urteak eta urteak eman behar 

izan zituen Leongo erresuma erabat baketzen. 1039an Urbel eta Ubierna bailarak kendu zizkion Iruñeko 

erresumari jauntxo batzuen arteko liskarrak izan balira aprobetxatuz. Ez zen gerra adierazpenik izan, 

baina denek zekiten Fernandok, Vivarreko jauna zen Diego Lainezi bailara haiek eskuratzeko baimena 

eman eta agindu ziola. Azenarik kexatu bertzerik ezin zuen egin. Fernandok ez zion erantzunik eman; 

Gartzia erregeak kontuz jokatzea eta erasorik ez egitea agindu zion eta Fortunek izan ezik, korteko 

bertze handikiek arriskuaren aurrean ezikusiarena egiten zuten. 

 1043ra arte Gaztelan egon zen Senbeno denbora batez Burgoseko erregearen jauregiko 

maiordomo. Erantzukizun militarrak Larako Gonzalo Fernandezi eman zizkion Fernando erregeak. 

Senbeno defentsarako aproposa ez bazen ere, Baskoniarekiko harremanak mantendu ahal zituen 

anaiaren bitartez. Lehenagotik konderriko behar administratiboak ezagutzen zituen eta erregea Leongo 

erresuman zegoen bitartean, Gaztelako bizitza publikoa martxan izan behar zen. Behin Azenarik 

Burgosen egin zuen bisita batean bi anaiak mugako egoeraz mintzatu ziren. Jauregiko gela batean bi 

aulkitan eseri ziren kopa bat ardo edaten. Azenarik bere kezkak adierazi zizkion anaiari. 

 –Senbeno, zer dakizu mugako mugimenduez? Entzun dut gudariak mugitzen ari direla 

Monasterio alderdi horretan. –Senbeno altxatu zen eta izkribu batzuk atera zituen kutxa batetik. Haiek 

gainetik irakurri eta anaiari zuzendu zitzaion. 

 –Azenari, hemen azaltzen dute Monasterioko gudariek eraso batzuk burutu dituztela muga 

ondoko Gaztelako herrietan. Herenegun bidali zuten mezu hau Gonzalo Fernandez alferezari erakutsi 

behar diot, etzi Burgosera etortzen denean. 

 –Badakizu ez dela egia, edo bertzela baten batek egindako ekintza ñimiñoa. 

 –Hala uste dut nik ere, baina Diego Lainezek badaki justifikatzen eta aitzakiak bilatzen ditu 

pixkana herriak eskuratzeko. 

 –Ez dakit zer gertatuko den. Edonola ere, nik gizon gehiago eraman behar dut Monasteriora. 

Nahi baduzu idatziko dizut eskutitz bat alferezarentzat, kexatzeko eta eztizko mehatxua egiteko. 

 –Egin dezakezun gauza bakarra da, bai! 

 

 Bi anaiek bertze auzi batzuk zituzten mintzatzeko. Okan monasterio bat zegoen gero eta 

garrantzi handiagoa zuena. Izatez Oka apezpiku-hiria izan zen aspaldian eta orduko Burgoseko 

apezpikuak nahi zuen ofizialki Burgos eta Okako apezpikua izan. 

 

Gaila Gartzes Okakoaren ibilerak.     

 Gaila zen betidanik herritarren beharrez kezkatzen zena. 1043an emakumeak 47 urte zituen, 

Azenarik 51, Maddik 26 eta Garziak 24. Gailak bolada txar batzuk pasatu zituen aspaldiko urteetan. 

Maddi lehenago eta Eneko eta Garzia bikiak jaio ondoren, Fortun eta Uxue txiki-txikiak zirenean galdu 

zituzten. Beranduago, Eneko galdu zuten. 1023an Fortun jaio zen, baina urtea baino lehen hil zen 



  

  

biriketako gaixotasunez eta handik urtera Uxue hilabete eskasekin berdin. Handik aurrera haurrak galdu 

zituen jaio baino lehen. Maddi eta Garzia koskortu zirenean bertze eginkizun batzuk hartu zituen Gailak. 

Gaixo, ahul, zahar eta pobreei laguntza ematen zien, berez lehenago egiten zuen gauza bera, bestalde. 

Gainera, Oka gehiago ezagutzeagatik hango auzietan era pertsonalean aritzen zen gauzak konpondu 

nahian. Azenarik ikusten zuen Gaila epaile ona izango zela gizona izan balitz eta itxurak egin behar zituen 

hainbat gizon eta jendarte osoaren aurrean, berak epailearena eginez emaztearen bitartekari izan balitz 

bezala. 

 Gaila argia zen eta justiziaren zentzua zuen. Edonola ere, handikiek ez zituzten emakumeak 

agintzen onartzen, etxeko eremuan ez bazen. Horregatik Azenarik epaile eginkizunetarako ez ezik 

alkate eta enbaxadore kontuetarako iritzia eskatzen zion, nabarmen eta publikoki egin gabe. Gailari 

kosta egiten zitzaion pentsatzen zuena isiltzea eta horren arabera jokatzea. Hori zela-eta, ezin zuen 

gaizki zegoena bertzerik gabe utzi. Baina, hala ere, berarentzat familia lehenengoa zen. Etxekotzat 

zituen Urraka, Txomin, haien haurrak, Lorea eta Danila; garaitarrak, Kasilda eta beraien umeak. Brizia 

laguna zen eta Otsoa eta Xana, Joanes eta Feli, baita bertze zerbitzari batzuk neurri txikiagoan. Edonola 

ere, Azenari, Maddi, Garzia eta bilobak ziren bere kutunak. Suhi eta errainarekin ongi konpontzen zen. 

 Maddi, Antso Fortunionesekin ezkondu zen sei urte lehenago. Antso, Fortun Santxez lehengusu 

txikia Alferez Nagusiaren semea zenez, udaldietan bidaltzen zuten defentsak indartu behar ziren 

lekuetara. Bestalde, Naiarako kapitain nagusi aritzen zen negualdian. Maddi ez zen etxean geratzen, 

alabak eta semearengatik ez bazen. Bere amak egiten zuen bezala, ahal zuenean zer egin aurkitzen zuen 

gaixoak bisitatzen, behartsuak eta zaharrak laguntzen eta baita aitaginarrebarekin gobernuko kontuak 

jarraitzen. Uxue eta Gailatxo neskatoak, neskame batzuen laguntzaz artatzen eta eramaten zituen leku 

gehienetara, aldean Fortun txikia ere eramanez. Maddiren anaia, Garzia Azenariz, orduan Okako jaun 

izendatu zuten. Amaiarekin ezkondu zen bi urte lehenago eta Azenari txikiak urtea bete behar zuen. 

Familia osoa elkartu egiten zen urtean bitan, udazkenaren erdian eta eguberrietan. Denek nahi zuten 

egun batzuetan elkarrekin egon. 

  



  

  

1043an Tafallako borroka, arrankada deitua.     

    

 Udaren erdian berri latza zabaldu zen Baskonia osoan. Aragoiko Ramiro kondeak, Gartziaren 

anaia, armada batekin eraso egin nahi zuen Baskoniaren erdian. Zaragoza, Lerida, Oska eta Tuterako 

musulmanen laguntza omen zuen eta bi aldetatik egingo zieten eraso. Ezusteak Gartzia erregea 

Gaskonian harrapatu zuen, Conseransen hain zuzen ere, Estefaniaren gurasoen hiriburuan. Fortun 

Bonopatrek gerra deia egin zuen, Naiaran eta Iruñean elkarguneak izendatuz. Erregeri jakinarazi zioten 

eta honek, agertu bitartean ejertzitoaren bilera horiei oniritzia eman zien, Naiaratik Unkastillora mugak 

zaintzeko eskatuz. Alferezak Azenariri deitu egin zion Burebako eta bere lurraldeko gerlariekin Naiaran 

lehenbailehen agertzeko. Azenarik gutxieneko laguntzarekin handik hiru egunetara heldu zen. Garbitu 

azkarra baino ez zuen egin Azenarik Fortunen aurrean agertu aurretik. Alfereza, kapitain batzuekin 

hizketan harrapatu zuen Azenarik. Agurtu ondoren, Azenarik azken berriez galdetu zion armadaren 

burua zenari. Fortunek atseden egiteko erran zien menpekoei, lagunarekin lasai gelditzeko. Bi gizonak 

eseri ziren mahai baten atzean. Ardoa ekarri zietenean jarraitu zuten solasaldia. Azenarik harridura 

erakutsi zuen erasoaz. 

 –Fortun, zer berri? 

 –Zaharrak berri. Ez da ezer berezirik gertatu. Dakigunez Onsellako bailaran eta Tuteran 

elkartzen ari dira Aragoiarrak eta musulmanak bi armada multzoak aparte ibiliz. Oraingoz Ramirok mila 

bat oinezko eta hirurehun zaldun ditu Sosen eta ben Hud-ek, Zaragoza, Lerida eta Tuterako emirra, lau 

aldiz kopuru horiek Tuteran. Gudari gehiago elkartu nahi dituztela dirudi, ez baitute leku haietatik 

mugitzeko keinurik egin. Gure esploratzaileek zaldun talde txikiak aurkitu dituzte Aragoi errekan zehar 

eta Valterra inguruan. 

 –Fortun, ez dut ulertzen. Zergatik egin du Ramirok hau guztia? Ez nuen espero. –Alferezak, 

aldiz, aspaldian barneratu zuen aukera hura, garrantzirik eman ez bazion ere. Galdera erantzun baino 

gehiago bere buruari argitasuna eman nahian egin zuen. 

 –Ramiro ez zegoen pozik. Ez diogu kasu gehiegirik egin eta azkenean matxinatu egin dela dirudi. 

Dena den, nik uste dut Sulayman ben Hud-ek bultzatu duela. Egoera pixka bat korapilatsua denez, zaila 

da bi hitzetan azaltzen. 

 –Barkatu, baina Gartziak ez al zituen Zaragozako pariak jasotzen? 

 –Hori da koska. Zaragozak bakea ordaintzen du urtero, garesti ordaindu gainera. Arazoa da 

Ramirok horren arabera ezin duela mugetan erasorik egin eta ez du parietatik ezer jasotzen. Aragoiko 

gerlariek, ez zereginik ezta irabazpiderik ez dutenez, kondea bultzatu dute zerbait egitera. Gainera, ben 

Hud-ek erabili du Ramiro, Gartzia gainetik kentzeko. 

 –Honek zentzua du. Nik ez nuen hau espero. Entzuna nuen ben Hud al-Mustain deitzen duten 

Zaragozako emir berria burutsua zela eta ikusten dut bi anaiak elkarren kontra jartzen jakin duela... 

 –Bai, halaxe da. Orain zalantza da zer egingo duten eta nondik eginen diguten ereaso aste bat 

pasatu baino lehen. Zuk zer uste duzu Azenari? –Azenarik pixka batean pentsatu ondoren erantzun zion. 

 –Arrazoi duzu, berehala eginen digute eraso, gure prestakuntzak burutu eta Gartzia 

Conseransetik agertu baino lehen... Nik uste dut bi lekutan elkartzeak erran nahi du bietatik erasotuko 

gaituztela. Beren helburua, ziurrenez Aragoi bailararen behe aldean izan daiteke. Non elkartuko dugu 

gure armada? 

 –Gerlari guztiak mobilizatu ditugu, baina beraien azken mugimenduak jakin gabe ezin dugu 

gauza handirik egin. Aragoiko mugan elkartzen bagara, Ramirok Iruñea eraso egiten ahal du edo atzetik 



  

  

harrapa gaitzake. Momentuz mendialdekoak Iruñean elkartzen ari dira eta mendebaldeko gerlariak 

Azagran elkartzeko asmoa dugu. Tamalez mugimendu zehatzen esperoan egon behar dugu. –Azenarik 

bertze zalantza bat zuen eta adierazi zuen. 

 –Honetan Fernandok parterik izan duela uste al duzu? 

 –Bai, baina ez zuzenean. Berak ez du Hud eta Ramiroren erasoa bultzatu; hala ere, Gartzia 

ahultzeko bideak jorratu dituela ez dut dudarik. Ramiro eta Gartzia lagunak ziren eta ziur nago 

Fernandok Ramiro zirikatu duela. Bestalde, berak, Fernandok ere, Zaragozako pariak nahi ditu. 

 

 Bi ahaideek gaia utziz, bazuten solasgai gehiago eta otordua bitartean hitz egin zuten. Udako 

barazkiak eta arkume goxoa Errioxako ardoaz lagundu zituzten. Azenarik suhiaren zereginaz galdetu 

zion haren aitari. Une batean berriro gerra mintzagaira itzuli zirenean. 

 –Nora bidaliko duzu nire alabaren senarra? 

 –Ez dakit oraindik. Antso, nire seme nagusia, bihar aterako da gerlari gehienekin Azagra aldera. 

Espero dut gure indarrak aipatutako bi elkarguneetan bizpahiru egunetan izatea. Zure lehengusu Aznar 

Fortunionesek Iruñearen defentsan den bitartean, Funesko jaun Garzia Fortunionesek defendatuko du 

Aragoi errekako muga. –Bat-batean kezka batek gaia aldarazi zion Fortuni. 

 –Azenari, solasaldia erabat aldatu baino lehen erranen didazu nola utziko duzun Burebako 

muga eta zenbat gerlari ekarriko duzun? 

 –Ez dut uste ezer gertatuko denik. Garzia semea eta Otsoa utzi ditut kapitain, defentsa eskasen 

buru. Handik zortziehun oinezko eta laurehun zaldun agertuko dira hemendik bi egun barru Joanesen 

agindupean. 

 –Ongi da. Espero dezagun Funes inguruan gutxienez hiru mila gerlariko armada elkartzea. Zuen 

zaldunak behar beharrezkoak ditugu Zaragozako mila zaldun baino gehiagoren kontra egiteko. –Biak 

isil-isilik geratu ziren. 

 

 Handik lau egunera Azagra ondoan ziren armada baten buru. Bi esploratzaile hurbildu 

zitzaizkion alferez nagusiari. Haietako zaharrenak musulmanen azken berriak eta mugimenduak eman 

zizkion Fortuni. 

 –Jauna, musulmanek Aragoi erreka pasatu dute ekialdetik eta Tafalla aldera joaten ari dira. 

Zaldunek babesten diete atzea. 

 –Nola dakizue Tafallara joaten ari direla? 

 –Gure espia batek erranda. 

 

 –Ongi da. Mila esker. Joan zaitezkete. Atseden hartu eta jarraitu orain bezala lanean. 

 –Mila esker zuri jauna.   

 Bi esploratzaileek Azenari agurtu zuten eta beren gurasoen partez goraintziak eman zizkioten. 

Bata Erroko Fago zen, Arranoren semea eta bertzeari Ezkaraiko Katu deitzen zioten eta Balzen seme 

txikiena zen. Hizketan aritu ziren, Azenarik beraien aitak ezagutu zitueneko garaiaz. Une hartan Arrano 

Erroko tenentea zen eta bertzea Ezkaraikoa. Harrigarria zen esploratzailerik onenak garai bateko 

esploratzaile aparta haien semeak zirelako. 

    

 Fortunek Azenariri komentatu zion egoera: 

 –Honek baieztatzen du goizean erran digutena. Ramiro Zangotza eta Oibarretik pasa zen atzo 

eta Tafalla aldera zihoan. Nik ere uste dut Tafalla dutela helburu. 

 –Hura hartu nahi badute inguratuko dute. Fortun zer egingo dugu? 



  

  

 –Aragoiko muga zaindu eta Tafallara haien atzetik joan. Haiek Tafalla inguratzen badute, guk 

beraiek inguratuko ditugu. Zuen zaldunak behar ditugu haien zaldunengandik defendatzeko. Iruñetik 

abiatuko da Gartzia hango armadarekin. Abisatuko dugu azkeneko berriak bidaliz. –Mezu azkarra idatzi 

ondoren mezulari bati eman zion, arin ibiltzeko eta musulmanen bidea saihesteko eskatuz. Azenarik 

galdera baino baieztapena egin zion. 

 –Orduan Tafalla ondoan izango da borroka!? 

 

 Abuztuaren 5ean gertatuko zen Tafallako borroka. Aurreko egunean Azagratik joan ziren indar 

baskoiek mendixka batean kanpatu zuten. Musulmanak Tafalla inguratzen ari ziren eta Gartzia erregea 

iparraldetik Iruñeko indarrekin agertu zenean, hurrengo egunerako utzi zuten borroka. Erregek kapitain 

guztien oniritziarekin berehalakoan eraso eginen zien musulmanei eta aragoiarrei, hobeki antolatuta 

izan baino lehen. Erregea gelditu gabe ibilia zen azken zortzi egunetan, baina denek zekiten nola 

jokatzen zuen eta ez zuela atsedenik egin gerla tokira lehenbailehen heltzeko. 

 Gartziarekin Fortun Santxez Bonopatre elkartu zen, Alferez Regis deitua eta armadaren 

komandante nagusi. Haiekin batera, Azenari zaldunen buru, Uharteko Aznar Fortuniones, Funesko 

Garzia Fotuniones Aragoi araneko mugako burua, Garzia Oriolez jauregiko maiordomoa, Iñigo Lopez 

Bizkaiko kondea eta Garzia Enekones Ipuzkoakoa elkartu ziren. Hurrengo egunerako oinezkoak lerro 

trinkoetan antolatzea erabaki zuten. Zaldunek bi aldeetatik inguratzea saihestuko zuten. Azenarik 

gidatuko zuen mendebaldeko zaldunekin eskuin aldea. Mendok eta Uharteko lehengusuak gidatuko 

zuten Errioxa eta Iruñerriko zaldunekin ezker aldea.       

 Musulmanen artean, Ramiro Santxez kondeak erasotzaileen erdialdea gidatuko zuen. Aldeetan, 

Ben Hud al-Mustain eskuin aldean eta Lubb ben Sulayman bere semea ezker aldean egongo ziren: alde 

bakoitzean oinezko musulmanez gain, zaldun talde handia zegoen. 

 

 Goizean goiz antolatu ziren nafarrak, ongi eta lerro trinkoetan hegoadera begira. Aragoarrak 

eta musulmanak lautadan zabaldu ziren iparraldera begira. Gartziak erdialdean erasoa agindu zuen eta 

aldeak ez ziren atzean geratu. Ordu eskas batzuetan, borroka latz eta gogorrak izan ondoren, iruñarrak 

garaitzen hasi ziren, askoz gutxiago izan arren. Aldeetan zaldunek borroka txikiak egin zituzten talde 

txikietan, baina ez ziren beren lekuetatik gehiegi mugitu. Iruñeko oinezko konpainia batzuk aurreratu 

ziren eta aragoiar-musulmanen kanpamenduan sartu ziren. Ramirok, galtzen ari zirela ikusita ihes 

egiteko agindu zien bere gerlariei eta ezer jaso eta eraman gabe etorritako lekutik Aragoi bidea hartu 

zuten. Borroka baino lehen, uste zuen borrokarik gabe herri batzuk eta harrapakina lortuta, dena 

bukatuko zela. Ez zuen espero Gartzia eta bertze baskoiekin zuzen-zuzenean borrokatzea eta berdin 

gertatu zitzaien bere gerlariei. Beranduago, musulmanek ere ihes egin zuten. Orduko, ez zen eguerdia 

eta Gartziak borroka geratu zuen. Aragoiko iheslarien atzetik abiatzea hurrengo egunerako atzeratzeko 

agindu zien zaldunei. Oinezkoek musulmanak jarraituko zituzten poliki, defentsa postu batzuk hartu eta 

mugaldea defendatuko zuten. 

 Iruñarrek beraiek hildako gutxi izan zuten eta zaurituak zaindu zituzten. Musulmanek hildako 

pila bat izan zuten eta kanpamenduko ondasunak utzi behar izan zituzten, harrapakin izango zirenak. 

Fortun Santxez Bonopatrek Ramiroren zaldi ederra aurkitu zuenean Gartziari eman zion, honek ordean 

eta borroka aurretik egindako mobilizazioa eta prestakuntzak eskertzeko Ororbia herria eta Etxarriko 

beheko eliza eman zizkion bere “eskuineko eskuari”, alferezari. 

 Arratsaldean meza baten ondoren, Erregek eta Bonopatrek bertze handiki batzuen aurrean 

zaldunen kapitainei, Mendori, Azenariri eta Aznar Fortunionesi, deitu zieten beraien ekina eskertzeko. 

Bonopatrek hitz egin zuen Erregeren partez: 



  

  

 –Iruñeko oinezkoen lanez gain, zalduneriari esker irabazi dugu borroka hau. Musulmanak gu 

baino askoz gehiago ziren, bai oinezkoen kopuruan, baita zaldunetan ere. Gure zaldunen blokeo jokoei 

esker ez gaituzte inguratu. Zaldun kopuru bikoitza zuten Zaragozarrek baina ez diegu mugitzen utzi. 

Zaldieriako hiru buruok jakin duzue zuen zaldun taldeak gelditu gabe erasoei eusten. Mila esker 

Arlanzoneko jaun Azenari Enekonesi eta Uharteko jaun Aznar Fortunionesi, baita zuri ere Mendo. 

Erregek, zuek eta zuen zaldunek harrapakin bikoitza hartzeko agindu du. –Bi lehengusuek hitzik gabeko 

komunikazioa egin zuten. Arlanzoneko Azenarik hartu zuen hitza, bere izenean eta baita Mendo eta 

lehengusuaren izenean. 

 –Guk eman behar dizkizuet eskerrak. Eskerrak urte luzeetan gure zaldieria prestatzen 

uzteagatik. Guk aukera izan dugu gure zaldun taldeak ongi prestatzen eta hori ezinezkoa izango zen 

zuen konfiantzarik gabe. –Bertze zaldun buruek aurrez aurreko hartan erdi lotsaturik eta hunkiturik ez 

zuten gehiago erran. 

 

 Bertze aipamen batzuk egin ziren. Garaipenaren ondoko zeremonia ofiziala zenez, ez zuten 

xehetasun gehiegirik aipatu. Hala ere, behin ardoa eskaini ondoren zeremonia festa bihurtu zenean, 

lasaiago, kontu asko aipatu ziren bildutakoen artean talde txikietan banatuta. Gartzia erregea eserita 

zegoen Bonopatre eta Azenarirekin ardo kopa bana edaten. Borrokaren xehetasunak aipatzean galdera 

bat egin zion Erregek bere eskuin eskuari. 

 –Aitano, Iruñeko oinezkoek oso ongi jokatu dute borrokan. Bertze talde batzuek ongi egin dute, 

baina horiek mantendu dituzte gure lerroak irmo. Ramiroren zaldunen erasoari ere eutsi diote, berehala 

lerroak berreginez. Zeinek lortu du horrelako irmotasun eta trebetasun maila? –Fortun poztu zen 

Gartzia konturatu izanaz. Aspaldian nahi zuen oinezkoen buru hura goraipatu. 

 

 –Gartzia, Iruñeko kontuak eta jendea nahiko ahaztuta dituzu. Beti mugitzen zara Naiaran edo 

mugetan, Iruñean geratu gabe. Andi, zure aitaren konfiantzazko kapitaina zen. Iruñeko gazteluko 

gerlarien burutza lortu zuen aspaldian eta hango oinezkoak trebe, gogor eta ausart bihurtu ditu. 

 –Emazkiozu zorionak eta handitu beraren diru-saria. –Gartziak bazekien hura gutxi zela 

bertzeekin egindakoarekin konparatuz, baina ezin zuen mundu guztia goraipatu. Edonola ere, zerbait 

gehiago merezi zuelakoan bere eskuzabaltasuna erakutsi zuen–. Iruñeko ondasunen bat emango diot 

hurrengo bisitan. Aurkeztu behar didazu Aitano.   

 –Bai, jauna. –Fortunek behin baino gehiagotan aipatu zion Andiren lana. Eskerrak Tafallan 

beraren jokaeraz konturatu zen. Bai, gogoraraziko zion. 

 

 Gartzia eta zaldunak Aragoin sartu ziren Ramiroren atzetik. Jakaraino heldu ziren eta kondea 

Sobrarberaino joan zen ihesean. Builetik errendizio adierazpena egin eta barkamena eskatu zion Gartzia 

errege anaiari. Denbora gutxian bakea egin zuten bi anaiek. Are gehiago, Fernandok ere mezuak bidali 

zituen bitartekariarena eginez bakea gauzatzeko. Peñako Donibanera joan ziren meza baten bidez 

bakea ospatzera. Gartziaren aholkulariek, Azenarik eta Fortun Bonopatrek Ramiroren aurreko egoera 

kontuan hartuta kondeari kasu egiteko aholkatu zioten. Gartziak herri batzuk utzi zizkion Aragoi bailaran 

behera Onsellaranen eta musulmanen kontra borroka egiteko baimena eman zion. Egun haietan 

erabaki zuten Sulayman ben Hud al-Mustain Zaragozako emirraren aurka joko zutela hurrengo 

urteetan. 

 

1043-1045. Andi eta Maia.      

 



  

  

 Andik Tafallako borroka kontatu zion Harriri, bere lagun berriari. Irailaren bukaera zen eta 

Harriren ostatuan lan handia bazuten ere, honek beti hartzen zuen une bat egunaren bukaeran 

lasaitzeko. Kanpoan edo ostatuan bertan lagun batekin, bertze batekin edo egun haietan ezagututako 

baten batekin hartzen zuen poteren bat lasai, bizitzaz eta beraiei buruz hitz egiteko. Harrik bere alaben 

eta semearen lagunen bidez ezagutu zuen Andi aspaldian. Bera laguntxo haien aita zen, gerlaria. 

Gerlariak ez zitzaizkion gustatzen Harriri, baina gizon handikote hura ez zen bortitza, ezta zalea ere. 

Hark gezurra zirudien, baina Andi, sentibera, lagunkoi eta apala zen, Iruñeko soldaduen burua izan 

arren. Denbora gutxian lagun min bihurtu ziren, kofiantza osokoak. Beraien pentsamenduak ez ezik 

sentimenduak adierazten zizkioten elkarri. Andik ere Izotzekin laguntasun harreman handia izan 

ondoren, ez zuen bertze inorekin horrelako konfiantza izatea espero. Egun hartan Iruñera etorri 

berritan, soldaduak kuarteletan utzi zituen festa egun batzuk baitzituzten. Arratsean etxekoekin afaldu 

eta izan ondoren lagunaren bila joan zen ostatura. Iraileko gau epela zen, oskarbian izarrak nabarmen 

ikusten ziren. Espero zuen bezala Harri atsedena hartzekotan zen eta ez zuen inorekin konpromezurik. 

Bi lagunek besarkatu zuten elkar. 

 –Azkenean, Andi. Borroka izan zenetik, onik zeundela baino ez genuen jakin. Zertan ibili zara 

egun hauetan? –gizona beltzaran eta zoriontsu ikusten zen. 

 –Lana burutzen. Dena ez da borrokarekin bukatzen. Musulmanen atzetik atera ginen, preso 

hartu genituen asko eta gero mugan gazteluren bat eta defentsa-tokiak hartu behar izan genituen. 

         

 –Pentsatzen nuen hala izango zela. Seguru ondasun asko lortu duzuela. 

 –Hori ere hala da. Harrapakina banatu dugu eta hartutako presoengatik sosak lortu ditugu. Ez 

dizut zenbat irabazi dudan esango, oraindik sinisten ez dudalako eta inoiz horrelako dirutzarik izan ez 

dugulako. Ospatu behar dugu! 

 –Ez esateko, dirutza izango da, baina oinezko arruntek ere asko jaso al dute? 

 –Ez hainbertze. Niri burua izateagatik askoz gehiago eman didate. Presoak askatzeagatik 

lortutakoa bakarrik kapitainen artean banatu da. Gainera, lan-saria handitu didate. –Gai hura ez zitzaion 

gehiegi axola Harriri. Jakin-min gehiago sortzen zion laguna borrokan nola ibili zen jakiteak. 

 –Aski da diruaz hitz egitea! Nolakoa izan zen borroka? 

 –Odoltsua –esan zuen nahi baino lehorrago. 

 –Hori imajinatzen ahal dut. Nola gertatu zen? Konta iezazkidazu xehetasunak mesedez, ez 

baitut ulertzen zer izaten ahal den. –Andi hasi zen kostata eta poliki kontatzen, dena gogoratzen zuen 

bitartean.    

 –Hasteko esan behar dizut beldurtuta geundela. Aurreko egunean presaka joan ginen eta 

beldur ginen nekatuta borrokatu behar ote genuen. Eskerrak borroka hurrengo egunerako utzi zen. 

Arratsaldean jakin genuen etsaiak zenbat ziren. Gu lau mila oinezko ez ginen izango eta eta haiek sei 

baino gehiago…  

 –Eta sei musulmanengatik beldurtu zineten? –eten zuen Harrik brometan. 

  –Sei... mila. Zaldunak ere gureak baino askoz gehiago omen ziren. Eskerrak ez gintuzten 

inguratu, bestela… hiltzeaz aparte, gure erresuma suntsituko zuten! 

 –Handi, zuek irabazi zenuten. Ordu batzuetan etsaiak gainditu eta beraien kanpalekua hartu 

zenuten. Ez dago bertzerik. –Andi barneko min sakon bat izan balu bezala sentitu zen. Harrik 

sentimendua ulertu zuelakoan isildu zen. Dena den, ez zuela erabat ulertzen ikustean, honek azaltzea 

merezi zuela pentsatu zuen Andik. 

 –Besterik da, bai. Ez dakizu nola sufritu genuen eta zenbat kostatu zitzaigun gailentzea. 

Kontatuko nizuke hasieratik nola egin genuen. Arkularien hasierako lana, sumatutako zaldunen 



  

  

mugimenduak, haien erasoa jasan eta lantzadunen hainbat ordutako ibilia azalduko... nizkizuke eta ez 

zenuke asmatuko benetan jasan genuena. 

 –Barkatu, Andi. Ez nuen uste horren gogorra izan zenik. Zergatik diozu benetan jasan zenutena. 

Zuek maiz egin duzue borroka eta egunero praktikatzen dituzue maniobra horiek... –Andik ulertu zuen 

gehiago azaldu behar zuela, baina baita uste baino gehiago, sufritu zuena kanporatu behar zuela. Beste 

inori ezin zion kontatu ezta bertze kapitain bati ere, beldurti bat bezala ez gelditzeko. 

 –Begira Harri, beste batzuetan egin dugu borroka. Dena den, inoiz ez dugu bizitza horrenbertze 

jokatu. Nire lankideak ordutan aritu ziren lantza erabiltzen eta ezpataka azkenean. Nik maniobretan 

bezala jokarazi nien. Din-dan jo eta jo metalarekin kolpeka zaurituta izan arte edo erabat nekatu arte. 

Borrokatzen ziren lehenengo lerrokoak atzera bidaltzen nituen atseden hartzeko eta bertze batzuk 

borrokatzera bidali. Nik soldaduak animatzen nituen. Ordezko armak pasarazten genizkien aurreko 

lerrokoei zituztenak puskatzen zirenean. Adore ematen saiatzen nintzen beldurrez beterik. Aurreko 

lerroen ondoan nintzen zaldi baten gainean, baina ez nuen borrokan parte hartu, animatzen eta 

antolatzen aritu behar bainuen atsedenik gabe. Lagun, geziek jota hiltzeko baino musulmanen eskuetan 

erortzeko beldurrak nengoen eta galduz gero, familiaren etorkizunaren beldur. 

 –Hori normala da Andi. Ongi jokatu zenuen eta orain zure sentimenduak eta beldurrak aireratu 

behar dituzu. 

 –Ez dakizu nola! Ezin nizkien soldaduei gauza hauek kontatu, are gutxiago Maiari, ez 

beldurtzeko. Eskerrik asko Harri, entzuteagatik. 

 –Ez horregatik. Nik ere nire arazoak eta penak kontatzen dizkizut. –Bi lagunek gaia aldatuz ardo 

potea edan zuten gau epelean. 

 

 Maia gustura bizi zen bordatuak egiten eta senarra eta seme-alabak zaintzen. Faltan izan zuen 

denbora luzez Zuriñe, baina Gani eta Fania ezagutu zituenetik lagunak zirela sentitu zuen. Emakumeak 

ostatuan aritzen ziren bisitariei lotarako lekua eta otorduak eskaintzen, baina tartean goiz erdian edo 

arratsaldean Maia joaten zen bisitan haiekin egoteko. 

  Denboraz Gina eta Mara, Xustaren lagunak egin ziren. Ezkontzeko adinean zeudenez interes 

berdinak zituzten. Ostilamenduak, arropa, etxerako altzariak, hornikuntzak, gizon gazteen ibilerak eta 

antzeko gauzetan pentsatu eta aritzen ziren. Familia burgeseko beste neskekin mojetan ikasten goiza 

pasa ondoren beren etxeetan laguntzen zuten, baina egunaren bukaeran denbora aurkitzen zuten 

elkarrekin egoteko eta hitz egiteko. Ekik, ordea, Mikel ezagutu zuenean etsaigoa sentitu zuen hasiera 

batean. Biak harro samarrak ziren eta bazekiten arrebak lagunak egin zirela. Iruñera etorri berritan, 

ostatutik ateratzen zenean, Ekik egun batzuk eman zituen harresien kanpotik itzuliak egiten. Inguruan 

lagun talde batzuk ibiltzen ziren bere adinekoak, baina batzuen jolasak umekeriak iruditu zitzaizkion eta 

bertze batzuenak bihurrikeriak, animalia eta haur txikiekin sartuz, krudelak. Mikelek adineko zenbait 

gaztetxorekin abenturak bilatzen zituen errekan eta inguruan. Bera bezala soldadu-buru batzuen 

semeak ziren eta gerra jokoak zituzten gogoko. Behin batean, Eki, ezpataka ari zirela ikusten ari zenean, 

Mikelek berarekin neurtzeko erran zion. Eki, mutil handikotearen trebezia ezagututa, harrotasunez 

umekeriak egiteko gogorik ez zuela erranda joan zen. Hala ere, Mikelek bertze interes batzuk ere 

bazituen. Jakin-min handia zuen natura eta jendearekiko. 

 Arratsalde batean, Mikelek musulman eta judutar talde bat ikusi zuen ostatu berrian. Produktu 

bereziak zekartzaten al-Andalusetik, Iruñean eta Pirinio gaindik haruntza saltzeko. Artisautza, urrea eta 

bitxiak ekartzeaz gainera zaldiak ere ekarri zituzten. Lehenengo egunean zaldimutilek zaldiak harresitik 

kanpora eraman zituztenean bertako batzuek beren ibilerak jarraitu zituzten. Zaldiak, arabiar arrazako 

ikusgarriak ziren. Zaldunek hezituta zituzten agindu batzuk betetzeko eta kristau noble batzuei dirutza 



  

  

eskatzeko. Ostatuko ukuiluetan sartu zituztenean Mikel Ekirekin topatu zen eta zaldiez galdetu zion 

interes handiz. 

 –Ederrak dira zaldi hauek. Badakizu haiekin zer egingo duten? –Ekik ikusia zuen mutila bera 

bezala zaldiei jarraiki eta ez zuen arazorik erantzuteko. 

  –Bi egun pasatuko dituzte hemen iparraldera jo aurretik. Ez dut uste hemen salduko dituztenik, 

garestiak baitira eta Frantzian nahi dutena lortuko dute. Noble frankoek hirurehun edo laurehun sueldo 

ordainduko dute onenengatik. –Mikelek harrituta begiratu zion mutilari. 

  

–Nola dakizu hainbertze zaldi horiei buruz? 

 –Gure ostatuan daudelako eta judutar saltzaile batek erran didalako. –Mikelek interes 

handiagoz begiratu zion beste mutilari, Ekiri. Orduan ulertu zuen. Ostalarietako bat zen, etorri berria. 

 –Jende berezi asko ezagutu duzu? Hizkuntza asko al dakizu? 

 –Gure ostatuetan denetarik pasatzen da eta moldatzen naiz mintzatzen. 

 –Zer suertea... Nola duzu izena? –Mutila ez zen hain harroputz eta bortitza, zirudienez. 

 –Eki dut izena. 

 –Ni Mikel naiz, Andi kapitainaren semea. Orduan zu zara ostalari berrienetakoa!? 

 –Bai. Harri ostalariaren semea naiz ni. –Bi mutilak elkarri begira geratu ziren. Mekelek berehala 

erreakzionatu zuen. 

 –Barkatu atzo gogor jokatu izana. Ez nuen asmo txarrik ezpataka nirekin egiteko esan nizunean. 

 –Uste dut ez dudala zuk bezain ongi egiten. Egia erranda kikildu nintzen. 

 –Ausarta izan behar da hori esateko. Nahi baduzu erakutsiko dizut ezpataka egiten. 

 –Eskerrik asko. Nahi baduzu etor zaitezke nirekin ostatura. Aurkeztuko dizut zaldimutil bat. 

 

 Horrela ezagutu zuten elkar Mikelek eta Ekik. Ostatuko mutilak gonbidatu zuen bertzea barnera 

sartzera eta zaldimutil batekin egon ziren hizketan. Zaldimutilak erromanze arraroa egiten bazuen ere 

ulertu egiten zitzaion. Nagusi judutarrak sabat eguna ospatu ondoren mugituko ziren iparraldera. 

Ordutik bi egun pasatuko zituzten hirian. Hiru mutilak hurrengo egunerako geratu ziren. Handik aurrera, 

elkar ezagutu zutenetik Mikel eta Eki lagunak izan ziren. 

 

 

  



  

  

Kalagorria hartzeko lehen aipamenak.  

 

 Kalagorri setiatzeko eta harresiak hartzeko prestatzen hasi ziren. Tafallako borrokan ia gerlari 

erdiak zaurituta gertatu ziren, batzuetan ondorio larriekin eta bizitza osorako ezinduta. Laurdena hil 

zen orduan borrokan edo zaurien ondorioz hurrengo tenoreetan. Dena den, bertze borroketarako 

prestatu behar zuten eta handik gutxira soldadu eta mertzenario asko hartu zuten, gehienak gaskoiak 

eta baskoiak, baina baita franko kopuru handi bat. 

 Gartziak eskalatzaile konpainia batzuk antolatzea nahi zuen. Horretarako frankoak hartu 

zituzten. Eskalak eta dorre batzuk erabiliz praktikatzen zuten Iruñeko harresi zati batean. Ehunka 

soldadu haiek sei taldetan antolatu zituzten eta batzuek harresiak defendatzen zuten bitartean 

bertzeek erasoa egiten zuten. Babesak ongi erabiltzen ere ikasi zuten. 

 1044an Gartzia erregea Sojuellan elkartu zen Fernando eta Ramirorekin San Julian monasterioa 

sortzeko. Edonola ere, benetako arrazoia Kalagorriren konkista izan zen. Urte batzuk lehenago, Gartzia 

zapelatzen bidezko ehizaldi bat egin zuenean, eper bati jarraipena egitean kobazulo batean sartu zen. 

Ziotenez Erregek Amabirjina eta Haurra imaginaren ibi aldeetan aurkitu zituen bi animaliak, zapelatza 

eta eperra, lapiko batean lore sorta usaintsu bat, kandela eta kanpaia. Leku hartan, monasterio, eliza 

eta erromesentzako ostatu bat eraikiko zituen handik urte gutxitara. Erresuma osoan zabaldu zen 

Erregek kobazuloan loak hartuta amestu zuela musulmanak garaituko zituela eta Kalagorri konkistatuko 

zuela.   

 1045eko udaberrian apezpikuak eta nobleak elkartu zituen Kalagorri konkista prestatzeko. 

Fernando eta Ramiro ere agertu ziren. Apirileko azken egunetan hartu zituzten harresiak, ez setioz, 

indarrez baizik. Andik trebatutako eraso-tropa frankotarrek harresiak hartu zituzten bi leku 

desberdinetatik. 

Konkista ondoko eliz-ospakizunetan, Gartzia erregearekin, Naiarako Santxo apezpikua, Fortun Santxez 

Bonopatre, Fernando erregea, Ramiro Santxez kondea, Azenari Enekones eta bertze tenente asko 

elkartu ziren. Donemiliagako Santxo abadeak eta Iratxeko Muniok Naiarako Santxori lagundu zioten 

meza ematean. Gartzia erregeak Donemiliagari emankizun handiak egin zizkion, santuak gerlariei 

laguntzeagatik eta harresiko lekurik aproposena erakusteagatik. Apirilaren 30ean sartu ziren Kalagorrin. 

Gartziak apezpikutza berrezarri zuen Gomesano apezpiku izendatuz. Naiarako apezpikuaren eta 

Donemiliagako abadearen oniritzia jaso zuen. Katedral berria Emeterio eta Zeledonio santuen 

babespean jarri zuen. 

 

Naiarako Donamaria eliza-katedrala. Naiarako Gartzia erregea.  

 

 1045. urtean erregeak Naiarako Andre Maria Erreginaren monasterioa eta eliza eraikitzea 

agindu zuen Kalagorriko harrapakinaren aberastasunak aprobetxatuz. Santa Maria la Real deitu zuten. 

1052rako obrak aurreratuta zeuden eta abenduaren 12an sakratu egin zuten tenplua. Santuen 

erlikiekin aberasteko asmoz, Erregek, Antso Txikia Iruñeko apezpiku, Gartzia Arabako apezpiku eta 

Gomez Burgoseko apezpikuen onespena eskatu zuen. 1052an, Arabako apezpikuaren oniritziaz, Bilbilis-

eko Felixen gorpuzkinaren lekualdatzea erabaki zuen. Horretarako, Bilibioko haitzetara joan zen zaldun 

askorekin batera. Hilobia ireki zuenean, apezpikuari ahoa bihurritu zitzaion. Gainera, ekaitz gogor batek 

jo zuen. Zeruaren ezetza zela pentsatuz, ez zuten mugitu. Berdin gertatu zen 1053ko maiatzaren 29an 

Donemiliaga ere lekualdatzea saiatu arren, ezin izan zituzten idiak mugiarazi, nahi ez zutelako. Idiak, 



  

  

aurreko monasteriotik hurbil gelditu ziren lekuan monasterio berria eraikitzea erabaki zuten, gerora 

Yusoko Donemiliaga monasterioa izango zena. Erregek dohaintza batzuk eman zizkien Donamaria eta 

monasterio berriei. 

 Gartziak Boloniako Agrikola eta Vidal santuen eta Santa Eugeniaren erlikiak ekarri zituen 

Erromatik. Haiek aberastu zuten Naiarako Donamaria eliza-katedrala. Apezpikuek sagaratze 

ospakizunak handikiro antolatu zituzten errezo mozarabiarrean. Gartzia erregea bere handitasun osoan 

agertu zen. Errege, gazte, garai eta ikusgarria zen. Indartsu eta eder agertu zen. Baina edozeren gainetik 

ile gaztainkarak, bizar ugariak eta bekain lodiek ederki nabarmentzen zuten begi bizi haien begirada 

zorrotz ederra. Garaiko lekukoek, adoretsu eta izukaitz deskribatzen zuten. Zaldien zale amorratua 

izatea naturala zen gerlari batengan. Emakume ederrak maite zituen eta seme-alaba batzuk izan zituen 

ezkontzaz kanpo, Estefaniarekin izandako zortziez gainera. Silosko Domingok itxura ederra eta 

indartsua zuela errateaz gain honela deskribatu zuen: sutsu, odolbero, geldiezina, diruzale eta 

batzuetan zintzo jokatzen ez zuena. 

 Erregealdiaren hasieran, Gartzia eta Fernando anaien arteko harremanak onak izan ziren. Hala 

ere, laster anaien arteko tirabirak hasi ziren, Gaztelako mugako herrietan nork aginduko zuen. 

 

 

  



  

  

Azenari Atapuerca aurretik. 1044.urtea.  

        

 Urte haietan, Arlanzoneko jaunak bere jaurerria eta lurrak gobernatu zituen eta zaldi zaintzaz 

arduratu zen. Bere agindupekoak ere, nekazaritzaz, abeltzaintzaz eta batzuk artisautzaz bizi ziren. 

Jaunak zergak jasotzen zituen, nahiz eta herri bakoitzean batzarrek eta aukeratutako alkateek agintzen 

zuten. Behar zutenean Azenarik epaile lana egiten zuen. Bureba eta mugako alkaide nagusia zen eta 

enbaxadore lanetan aritu behar zuen. Gerlarien buru izan arren, gero eta gutxiago zuzentzen zituen 

kanpainak, denboraren poderioz eginkizun hura gutxiago gustatzen zitzaiolako, baina baita bere 

kapitainek lan horiek ongi egiten eta betetzen zituztelako. Orokorrean Burebako administrazio ardurak 

zuzentzen zituen.     

 Edozein modutan, gauza batzuk ez ziren ongi joaten. 1053. urtean uzta txarrak jasotzen ari 

ziren. Udaberrian lehorraldi handia izan zen, bereziki Duero osoko arroan. Euri gutxi egin zuenez, zituek, 

zerealek, ez zituzten bihiak behar bezala garatu. Leku gehienetan uzta eskasak izan ziren, normalean 

jasotzen zutenaren erdira heldu gabe. Larriagoa izan zen aurreko urtean ere uzta txarrak izan zirelako. 

Nekazariak gosetuta zeuden eta nobleek askotan ez zuten jasotzen nahi zuten bezainbertze. Zorretan 

ziren nekazariak eta nobleak haserre. Gaztelako nobleek, penintsulako bertze batzuek baino are 

gehiago sufritu zuten uzten galera. Guztiak haserre zeuden. Nekazariek ezin zuten onartu uztetako eta 

bertzelako zergak garai onenetan bezala ordaintzea. Gosetuta zeuden eta familiak aurrera eramateko 

edozer jaten zuten. Matxinada batzuk izan ziren eta jauntxoek gogorki zapaldu zituzten altxamenduak. 

Gainera, Fernandok, Leongo errege eta Gaztelako kondea zenak, jauntxoei mugetan erasotzea eta 

harrapakinak egitea baimendu zien, baita ekialdeko mugetan ere, Juarros eta Bureba herrietan. 

     

 Juarrosen hobeki zeuden ekonomikoki. Azenarik bere eraginpeko lurretan sistema eraginkorra 

ezarri zuen urte txarretan hain gaizki ez bizitzeko. Uzta onetako urteak txarrekoak baino gehiago izaten 

ziren. Hango nekazariek soberakinak gordetzen zituzten txarretan aurrera egin ahal izateko. Bihitegiak 

ez zeuden hutsik. Horri esker ez zuten orduan asko sufritu. Uda hartan aurrekoan bezala biltegietatik 

atera zuten zereala hiritarren artean banatzeko. Produktu fresko gutxi zuten eta kanpotik ekarri behar 

izan zuten. 

 Martin Ansurez oinezkoen kapitaina izana zen Azenariren agindupean. Orduan bere seme 

Ansur zen kapitaina eta bera zahartuta Arlanzoneko alkatea zen, bere aita izan zen bezala. Nolako zura 

halako ezpala. Alkatea eta jauna jauregiko gela batean elkartu ziren, herritarrek bertze edozeinetan 

solasaldia aldiro moztuko baitzieten. Martin zuzendu zitzaion Azenariri. 

 –Azenari. Produktu freskoak behar ditugu, frutak eta baita barazki batzuk kontserban erosi ere. 

Zure laguntzari esker bizirauten dugu aurreko urteetako uztekin. Bertze batzuetan bezala Gaskoniako 

uztak onak izan dira eta beren fruituak erosi nahi dizkiegu. Hala eta guztiz ere, herri honetan eta 

Juarroskoetan ez dugu nahiko gurdi eta animaliarik hori egiteko. Gurdiak, animaliak eta diru pixka bat 

behar dugu. zure laguntza behar dugu. 

 –Ongi da Martin. Zuek laguntzeko asmoa nuen. Gure etxerako ere ekarri behar dugu janaria. 

Karabana bat antolatu behar dugu. Ditudan gurdiak, zuenak eta tailerretan egun gutxitan muntatu ahal 

dituztenekin prest izango ditugu, mandoak ere bai. 

 –Azenari, diru askorik ez daukagu... 

 –Badakit. Nik bai guztioi esker. Urteetan gordetako dirua aurrera egiteko izan behar da! 

 



  

  

 –Dirutza da hori! 

 –Martin, ez al duzu inoiz entzun al-Andalusetik urre pila ekarri nuela? 

 –Bai, entzun egin ditut ipuin horiek, baina ez ditut sinetsi. 

 –Egizkoak dira, gehienak behintzat. Urre harekin erosi nituen lurrak. 

 –Ez al zizun konde zaharrak jaurerria eman? 

 –Beno, lurrak erosi nituen eta Sancho Garciak Arlanzoneko jaun titulua eman zidan niregan 

konfiantza zuelako. 

 

 Konturatu gabe bi gizon helduak ari ziren kontu-kontari ardo pixka bat lagundurik. Orduak 

pasatu zituzten arratsalde hartan. Azenarik kontatu zizkion alkateari konde zaharrekin izandako 

bizipenak, lortutako urrearen jatorria; eta azkenik, ildo horretatik tiraka, Afrikan eta al-Andalusen izan 

zituen abenturak. 

 

 

  



  

  

Fernando eta Gartziaren arteko harremanen gaiztotzea. 1044-45.  

  

 

 Fernandok hamasei urte pasa zituen bere erresumako gatazkak konpontzen eta handiki 

batzuen jarrera aldatzen. Leongo erregea izatea lortu zuenetik, 1037tik, ez zuen kanpainarik bat ere 

antolatu mugetatik kanpoko etsaien kontra, musulmanen kontra. Leongo Fueroa, bere aitaginarreba 

Alfontso erregeak emana baieztatu zuen. Handikiek erregeari Bisigodoen Kodigoa erresumako 

oinarrizko legetzat hartuz errespetatzea eskatu zioten eta Sancha erreginaren eraginez Fernando 

egokitu zen Leongo bere erresuma berriaren ohituretara. 

 Leongo Fernando erregeak Leongo erresuma boteretsu eta aberats bilakatu zuen, 

administrazioa, seme-alaben heziketa, legislazioa eta ejertzitoa kudeatuz. Gerora, historiagileek 

kontatzen zutenez, orduantxe hasi omen zen Gartzia anaiaren inbidia, oparotasun guzti haren irrikatik 

sortua. Bertzetik, Fernandok, lasaia, ona eta gupidatia izateko fama zuen, Garziaren gutizia disimuluz 

jasaten zuelarik. Gartzia gaixotu zenean, Naiarara joan zen anaitasunaren sentimenduak aginduta. 

Haren ondoan zegoela, Fernandok entzun zuen atxilotu nahi zutela eta ihes egin zuen bere 

lurraldeetara. 

 Handik gutxira, Fernando gaixotu zenean, Gartzia hurbildu omen zitzaion umilki eta ziotenez 

barkamena eskatzera, baina egiatan bere erresumaz jabetzeko helburuarekin, Gartziaren 

burutazioetan anaia gaixotasunez hiltzea desio zuelako. Ziotenez, Fernando guzti horretaz jabetu 

zenean, haserrearen haserrez agindu zuen Gartzia atxilotzea eta Ceako gazteluan giltzapetzea. Edonola 

ere, Gartziak bere gizon batzuekin ihes egitea lortu zuen. Ordutik etsaigoa agerian, guda hotsa zabaldu 

zen, Fernando etsai izendatuz eta ahal zuen mugetan sarraskiak eginez. Hala zabaldu zen behintzat, 

Fernandoren erresumako monasterioetako kroniketan, ezagunena “Cronica legionense” deituan. 

 Horrela bada, Fernandok bere erregealdiaren hamaseigarren urtean bere anaia nagusiaren 

kontrako gerrari aurre egin behar omen zion. Bi anaiek Bureba, Gaztela Zaharra, Trasmiera, Enkarterriak 

eta Oka mendiak nahi zituzten. Antso Gartzes Nagusia hil zenean lurralde horiek, Gartziarentzat geratu 

ziren, Gaztela Zaharra eta Trasmiera amarengandik jasoz, Gaztela konderritik apartatuz eta Iruñeko 

erresuman sartuz. Erasoak berehala hasi ziren. Garaiko legalitateaz aparte, gaztelarrek eta Fernandok 

ezin zuten onartu Gaztelako bihotza zen Gaztela Zaharra eta Trasmiera galtzea. Enkarterriak, Bureba 

eta Oka mendialdeko lurrak euskaldunak ziren neurri handi batean; bertze euskal lurraldeekin bat eta 

gustura zeudenak. 

 Denboraz, Gaztelako hirietan erraten zutenaren arabera Gartziak gerra prestatu zuen lagun 

musulmanak deituz eta Gaztelako lurrei eraso eginez. Ez omen zituen Fernandoren mandatariak onartu, 

ezta bakoitza bere lurraldean bakean bizitzeko eskaera. Anaitasunaren izenean, armak baztertu eta 

bakean bizitzeko deia zabaldu zuten monasterio batzuetako monjeek. Hala egin zuten Silosko 

Domingok, Kalagorriko Gomesanok eta Oñako Iñigok bertzeak bertze. Alferrik. 1054ko abuztuaren 

azken egunerako Gaztelako armadak muga pasatu zuen eta Atapuercako soroetan egingo zuten topo 

Gartziaren armadarekin. 

 

  



  

  

Atapuercako guda aurretik, Azenariren beldurrak eta azken prestakuntzak.  

 

 1054 udan Azenarik hirurogeita bi urte zituen, Fortun Santxezek, Bonopatre-Aitanok zituenak. 

Edonola ere, Fortun orduan ere Alferez Nagusia zen eta Gartzia erregearen eskuin eskua. Bi ahaideak 

zaharrak baina kementsuak ziren eta hamaika alditan desadostasunak zuzentzen ahalegindu ondoren 

Erregeren ondoan egon behar zuten. Sasoiko sentitzen ziren bi erregeen borondatezko gerra hartan 

etxean geratzeko. Ez ziren lehenengo lerroetan borrokatuko, hala ere, Erregeren ondoan egongo ziren 

borroka edo dena delakoa zuzentzeko. Aipatu behar da ez zutela borroka odoltsurik espero, indar 

erakusketa eta gehienez armigerren, kapitain kementsuenen lehia soila baizik. 

 Abuztuaren erdialdean gerra deia egin zutenean, hamabostaldia bukatzean elkartu behar zuten 

Ages herrian. Azenari aste bat lehenago udako larretan ibili zen animaliak eta zaldiak ikusten. Guda 

aurretiko atsedenaldia izango zen hura Azenarirentzat. Udaldietan Demanda edo Arandioko goiko 

larreetara eramaten zituzten animalia gehienak. Han behi gehienek, behorrek eta milaka ardiek 

bazkatoki onak zituzten eta freskura handiagoa zuten. Goiko larre haietan, artzain, unai eta zaldimutil 

batzuen zaintzapean zeuden Azenariren animaliak. Behorren talde handira hurbilduz gero, talde 

txikiagoz osatuta zegoela nabari zen. Arraza arabiar-berbereetakoak ziren aukeratu batzuk eta bertzeak 

nahasiagoak izanda ere itxura eta ezaugarri onekoak. Denak zaldi arinak. Azken berrogei urteetan 

kristauek zaldun korazatuentzako zaldi handikoteaz gain zaldi arinak hazten zituzten musulmanen 

zaldieria arinaren pare. Ohitura aldaketa hori neurri handi baten Azenariri esker gertatu zen Gaztela eta 

Baskonian Antso Handiaren garaian eta bertze erresuma eta konderrietara zabaldu zen denborarekin. 

 Azenari kezkatuta zegoen, ez hainbertze borrokagatik, ondorioengatik baizik. Ziur asko bi 

armadetako armigerrek edo bertzela talde batzuek, baina ez armada osoek, garaipena emango zioten 

talde bati. Hamarkadetan lagunak eta baita armakideak izandakoek ez zuten elkarren kontra gogo biziz 

eta ankerki borrokatu nahi. Lur batzuen jabegoa zegoen zalantzan, baita neurri batean bi erregeren 

artean nagusigoa ere, baina ez zen etsaien arteko borroka, ahaideen artekoa baizik. Hala eta guztiz ere, 

behin borroka gertatuta, ahaideen artean odola isurita, gorrotoaz gain bi erresumen etorkizuna 

erabakiko zen. Ordura arte, Gartziak, oinordekoa izateagatik, aitaren lur gehienak zituen, Baskonia 

Handia; Fernandok, ordea, Leongo erresuma handia eta Gaztela gehiena zuen. Berdintasunaren 

garaiarekin behin bukatuta, erresuma batek menperatuko zuen bertzea. Leongo erresuma 

azpiratzaileak bisigotarren erresuma berreraiki nahi zuen, penintsula osoa menperatuz. Baskoniak, 

aldiz, bere osotasuna eta bizi-iraupena zuen jokoan. 

 Azenari beldur zen ez ote zen desagertuko Antsok amestutako erresuma. Harrezkero, Gaskonia 

Akitaniako dukearen menpe zegoen eta frantziarrek Piriniotik hegoalderako Baskoniari Nafarroa 

deitzen zioten, Baskonia izateko iparraldeko Gaskonia falta zitzaionez. Iruñeko eta Naiarako erresuma 

deitzen zioten hari, baina biztanleei baskoi deitzen zieten musulmanek, gaztelarrek edo ekialdeko 

konderri kataluniarrek. Baina erudizio eta kontu haien gainetik etorkizunerako beldurra sentitzen zuen 

jaun hark. Azenari, goibel eta pentsati ibili zen aurreko asteetan, gazteluan, harresi, dorre eta 

zalditegietatik, inguruetan jende gutxi edo inor ez zebilen lekuetatik, ezertarako gogorik ez zuenez. Ez 

zuen inorekin solasteko gogorik. Ingurukoak justu-justuan agurtzen zituen. Goizean goiz gosaltzen zuen, 

egunsentia baino askoz lehenago inor gutxirekin ez topatzeko. Orduko, borroka egunerako aste bat 

falta zela Gailak serioski hitz egin zuen berarekin, gauean oheratu zirenean. Emakumea behin baino 

gehiagotan saiatu zen modu desberdinetan senarra onbideratzen eta ez zuen lortzen. Ordurako egunak 

pasata, desesperatuta zegoen. 



  

  

 –Azenari, aski da! Aldatu behar duzu zure jarrera –Gizonak ez zuen hura espero. Loarekin bere 

espirituarentzako atsedena espero zuenean, ez zuen emazteak zirikatzea espero. Minduta erantzun 

zion. 

 –Zer egin dut, ba?     

 –Arima penatu bat bezala ibili, batetik bestera. Denak atsekabetzen dituzu, zu hain abailduta 

ikusita. Zahar marmarti bihurtu zara. Denok kezkatzen gaituzu. –Azenari konturatu zen arrazoi osoa 

zuela. Denak kezkarazten zituen bere jarrera eta zalantzekin, baina ez zuen asmatzen zer egin ahal zuen. 

Gailari begiratu zion. Hari irribarre egin zion, baina gupida nabaritu zion eta ez zitzaion bat ere gustatu. 

Bere ezinegona eta errua onartu behar zuen. 

 –Bai. Egia da. Ez dut nire atsekabea gainditzen eta zuek kezkatzea baino ez dut lortu. Zer egiten 

ahal dut? Aste baten buruan, ziur asko, borroka izango dugu eta ez dakit nola aldatu. 

 –Bilatu bakean egoteko modurik. Ideia eta kezkak uxatzeko egizu zerbait desberdin. Atera 

zaitez norabait. Zoaz gizon batzuekin ehiza egitera. 

 –Ez dut animalia gaixoak hiltzeko gogorik. Ez dakit zergatik baina ez dut asmatzen nola lasaitu. 

Hemendik behorrak eta zaldikoak baleude sikiera! Ez da momentu aproposa moxalak hezitzeko. Ez dakit 

zer egin! 

 –Zergatik ez zara goiko larretara joan, zure moxalak, zaldikoak eta behorrak ikustera? 

 –Bai. Hori da! Jakuerekin joango naiz goi-larretara lau egun pasatzera. –Bere burua behor 

maiteen artean imajinatu ondoren, lasaiago eta gustura sentitu zen. 

 –Eskerrik asko laguntzeagatik. 

 –Eskerrak zu eta besteok lasaitzeko modurik aurkitu dugun! 

 –Bai... Bihar bertan joango gara.  

         

 Horrela eten zuen alferriko hausnarketa eta kezkatuta ibiltze hura. Espero ez bazuen ere, Gaila 

eta etxekoekin egoteaz gain, egun haiek mendian eta zaldiekin egoteko ideiak eman zion behar zuen 

lasaitasuna. Jakue, Joan eta morroi batekin joan zen hara. Artzainen txabolak zeuden eta haietako 

batean sartuz gero artzainak estuago izango zirelako ustean, kanpadenda batean geratu ziren 

haiengandik ez oso urruti, baso baten ondoan. Errekasto batetik hurbil eta zaldientzako aproposa zen 

belardi batean zeuden. 

 Goizero, Azenari igotzen zen muinora egunsentirako. Bakarka eguzkiari agur egin ondoren 

paisaia irekiari begira geratzen zen eternitate labur eta ederraz gozatzen. Han muinoen forma jarraituz 

larre irekiak ziren nagusi, beheragoko baso txikiek ixten zituztenez. Animalia taldeek lasai bazkatzen 

zuten. Ordu erdi luzea pasa ondoren beheko basora jaisten zen lakiotan harrapatutakorik erori ote zen 

ikusteko. Untxi edo erbirik eroriz gero bazuten zer jan eguerdian, bertzela ere itzulia gustura egiten 

zuen. Kanpadenda aurrean gosaltzen zuten orduan, zer egingo zuten komentatzen zuten bitartean. 

 Heldu eta lehenengo arratsaldean, itzuli txikia egiten eman zuten denbora. Bigarren goizean 

artzainei egin zieten bisita. Zaldiak ez bezala, behiak eta ardiak ziren gauero itxitura eta artegietan 

biltzen zituzten animaliak. Egunero jetzi egiten zituzten behiak eta ardiak larretan aske utzi baino lehen 

eta egunaren bukaeran berriro. Unai eta artzainen lan nagusia gazta egitea zen. Ardi bakoitzak esne 

gutxi eman arren, milaka artean ehunka gazta izateko ekoizten zuten. Nahiz eta gazta prest izateko 

hilabeteak behar zituzten, behin aste beteko gazta freskoak osatu ondoren, egunero jaisten zituzten 

gurdi batean Urkizako biltegietara. Ardien zaintza, bertzeena bezala, errazagoa zen artzain-zakur 

handiei esker, bertzela hartzek eta otsoek akatuko zituzten. Jakuek eta Azenarik gazta-egileen ibilerak 

eta lanak jarraitu zituzten eta itzulia egin zuten inguruan eguerdiko mokadua bitartean. Mendialde 

hartan Arandioko ipar-mendebaldean bazkatzen zuten juarrostarren animaliek. Egun batean alde 



  

  

batera egiten zuten itzulia eta bertzaldera bertze batean. Oinez ibiltzen ziren denbora gehiago kostata 

ere, presarik ez zutelako. Tartean animalia zaintzaile ezagunekin egiten zuten topo eta hizketan gustura 

ematen zuten tarte bat. Bazkari arinaren ondoren kuluxka egiten zuten eta zaldiz egiten zuten 

arratsaldeko martxa. San Millan deituriko mendiko azken maldetara heltzen ziren ilunabarra bitartean 

eta kanpa-tokira itzultzen ziren erabat ilundu baino lehen. Basapiztiarik gutxi ikusten zuten, udatiarrak, 

animaliak eta gizakiak, inguru haiek betetzen zituztenean haiek inguru basatiago eta ezkutuagoetara 

erretiratzen baitziren.     

 Hirugarren eta azken egun osoa zaldiekin pasa nahi zuen Azenarik. Gosaldu ondoren Joan eta 

Jakuerekin, behorrak, moxalak eta zaldikoak ikustera joan behar zuen. Zaldiak larrerik goienetan ibiltzen 

ziren muinoetatik hurbil eta eguerdiko eguzkia saihesteko beheragoko baso txikietako zuhaitzen artean 

babesten ziren. Azenarik bere behor kutunak bilatu zituen, erraza izango ez zena behor taldeak 

kilometroetan barreiatzen baitziren talde txikietan. Gainera, askotan, behiekin nahasita zailagoa zen 

nahi zituzten behorrak aurkitzea. Behi eta ardiei estuki begiratzen zieten jetzi egiten zituztelako, baina 

behorrak ez zituzten hainbertze kontrolatzen. Edonola ere, estuki ez bazen ere, zaldimutilek bazuten 

behor taldeen berri. Azenarik kutunei buruz galdetu zien zaldi-zaintzaileei eta hauek lagundu zieten 

bilaketan. Buztin izeneko behorra bere familiako bertze batzuekin larre eta iratze eremu batean topatu 

zuten. Azenari hurbildu zitzaion azenario bat emateko. Behor ederrak zaldikoarekin Azenariri agurtu 

zion buruarekin gizonarena ukituz. Gehiago kostatu zitzaion zaldi zurien artean Zuriñe eta Lili topatzea 

eta espero ez zuenean bilaketa luze baten ondoren, ia hegoaldeko eremuetan Ikatzekin izan zen une 

batez. Lurrin izenekoa, ordea, ez zuten topatu zaldimutilak erran zuen bezala Arandioko iparraldera 

urrundu baitzen. Behor hura beren eremuetara hurbiltzeko agindua eman ondoren prestatu ziren 

herrira itzultzeko. 

 Azenari askoz lasaiago itzuli zen Arlanzonera. Bi egunen buruan abiatuko ziren gudariak 

Agesera. Eguna eta gaua han egin ondorenean izan behar zen borroka. Familiarekin egon nahi zuen 

Agesera joan baino lehen. Gaila, Maddi eta Garziarekin; erraina, suhia eta bilobekin pasatuko zuen 

eguna. Gaila eta Maddiren laguntzaz, haurrekin jolasean pasa zuen goiza erreka ondoko zumardian. 

Uxue eta Fortun handienekin etxetxo bat egiten ibili zen aitona. Hamaiketakoa hartzen zuten bitartean 

alaba eta emaztearekin hitz egin ahal izan zuen. Maddik Gailatxori eman zion jaten eta amonak Azenari 

txikia zeukan magalean. Bi urte eskaseko bilobak joko bat bailitzan hitzak eta esamoldeak errepikatzen 

zituen. Alabak harritu zuen Azenari. 

 –Atta, uste nuen gaixotuko zinela. –Lehenengo unekoa gainditu eta arrazoi zuela pentsatu zuen 

Azenarik. 

 –Halaxe izanen zen zure amak ostikoa ipurdian eman izan ez balit. –Aipatutakoak barrez 

adierazi zuen erantzuna gustukoa izan zuela. 

 –Ez dakizu nolako pena ematen zenuen! Ez zenuen Agesera joan behar, Atta! –errandakoa 

errepikatu zuen Azenari txikiak. Amona bilobatxori zuzendu zitzaion. 

 

 –Azenari, zuk horrela esaiozu aitatxiri: “Etzenun Agesa joan behar, aitatxi!” 

 –“Etzenun Agesa oanbiar Tatxi!!” –Mutikoak besoak luzatu zizkion aitonari. 

 –Joan behar dut Erregerekin. –Erantzuna bertzeei baino bere buruari egin zion.   

       

 Bazkaldu ondoren hitz egin zuen Azenarik seme-errainarekin. Tenore hartan zuten hizpidea 

Ageseko borroka zen. 

  –Amaia, zer egin behar duzue? –Emakumeak ez zuen galdera ulertu. 



  

  

 –Zer egingo dugun? Ez dizut galdera ulertu. Zuek Agesen izan bitartean asmoa dugu hemen 

geratzeko, denak zuen zain. Hori zen galdetu nahi zenuena? 

 –Bai. Gaila hobeki sentituko da zuek guztiok elkarrekin geratuz gero. 

 –Baita gu ere, aita. Maddik atzo gauza bera galdetu zidan. Asmo horrekin etorri ginen guztiak, 

denok elkarrekin egoteko. 

 

 Agesera eramango zituen zaldiak aukeratzera joan zen Azenari. Jauregiko beheko pisuan, 

ukuiluetan, hornitegiak eta animalia gutxi batzuentzako tokia zegoen. Zalditegian familiakoek erabiltzen 

zituzten zaldiak izaten ziren. Edonola ere, leku eskasa zutenez, egunez sarrera ondoko itxiturara 

ateratzen zituzten, garbitzeko, itzuli batzuk eginarazteko edo beren kasa pixka bat mugitu ahal izateko. 

Azenarik azenario eta sagar batzuk hartu zituen eta itxituran sartu zen. Zaldiak hurbildu zitzaizkion. 

 Azken aldian normalean erabiltzen zuen zaldia, Belaso, zahar samarra zen. Laztandu zuen. Bere-

beretzat zituen zaldiak hiru ziren eta bi gazteagoak eramatea erabaki zuen. Laino, zaldi zurikara, 

zikiratua zen eta lasaia, Agesen izateko aproposena. Hurbildu zenean laztandu eta azenario bat eskaini 

zion. Ordezko bezala, Gor eramango zuen, horrela deitzen zuen, txikitan, moxaletan, gorra ez bazen 

ere, kasu egiten ez zuelako. Orduan, zaldi abegikorra zen eta buruarekin laztandu zion aurpegia. Bertze 

zaldi batzuk ere hurbildu ziren janaria sumatu zutenean. Denei azenario edo sagar puska bat eman zien. 

Zaldimutil bati esan zion hurrengo goizean bi zaldiak prest izateko. 

 Bere gelara joan zen. Txoko batean gerra eta ehizarako jantziak zituen zintzilikatuta. Prest 

zeuden janzteko. Kutxa handi batetik ezpata berezi bat atera zuen. Ez zen musulmanek erabiltzen zuten 

alfanjea, ezta kristauek erabiltzen zuten ezpata ere, bien artekoa baizik. Saif edo sable hura Habusek 

oparitu ziona zen, arina eta bi ahokoa, bi aldeetatik erabili ahal zena. Hartu eta laztandu zuen zorro-

babesetik atera gabe. Aspaldian zendu zen laguna gogoratu zuen. Aspaldiko gazte garaiaz oroitu z: 

Habusekin izandako lehenengo abenturez eta ikasketez. 

 Goiz afaldu zuten eta goiz oheratu. Biharamunean argitu baino lehen abiatu nahi zuten 

Agesera. Gauean uste baino errazago hartu zuen loak. Goizaldean Gailak esnatu zuen senarra eta saloi 

txikian elkartu ziren heldu guztiak gosaltzeko. Isilik, hitzak soberan zirelako, agurtu eta besarkatu zuten 

elkar. Prestatu ondoren, gerlariak urrundu zirenean, harresietatik agurtu egin zituzten etxeko guztiek.  

 Denbora gutxian Agesera heldu zirenean, abuztuaren azken egunean, Baskoniako armada 

osoak Vena erreka ondoko eremu handi bat bete zuen. Burebarrak zeuden aldean jarri zituzten 

kanpadendak Juarrostarrek. Azenari eta Garzia, dendak jartzeko agindu ondoren, Erregeren denda 

handira hurbildu ziren. Gartzia erregeak, berrogeita bi urterekin heldu aroan, Antsoren antza are 

handiagoa zuen. Gorpuzkera handia eta indartsuaz gainera, Ilea argiagoa izanda ere, begirada zorrotza 

aitarena zuen. Izaera irekia eta buru gogorra nabari zen berehala. Ozenki ari zen aginduak ematen. 

Entzuleak, hau da, noble agintariak, errespetuz entzuten ari zitzaizkion Erregeri. Haren ondoan Ramiro, 

Aragoiko kondea, Antsoren antza zuena ere, sasoiko eta itxura onean mantentzen zen. Gartzia erregea 

hurbilenen laguntzaz azken aginduak ematen ari zen. 

 –Zuek Ageseko ekialdeko malda txikian luzatuko duzue zalduneria eta atzean oinezkoak. 

Gaztelarrak Atapuercatik Vena errekaren bestaldeko aldapetan jarriko dira. Errekan ez dago ur handirik 

eta hor nonbait egingo dute borroka bi aldeetako armigerrek. –Zalduneriako eskarmentu handiko 

kapitain batek galdetu zion zehatzago bere eginkizuna zein zen. 

 –Jauna, zaldunak borrokatuko al dira? Noiz hartuko dugu parte borrokan?  –Gartziak ez zuen 

pazientzia handirik, baina ulertu zuen aginduak behar zituztela. Garbi utzi behar zuen zer nahi zuen. 



  

  

 –Presta itzazue, badaezpada ere, ditugun zaldun talde guztiak. Baina, garbi gera dadila ez 

dudala borroka zabaltzerik espero. Nire aginduen zain egon behar duzue. Armatuta egongo zarete eta 

zuen lekuan. Hala ere, ez duzue borrokatu behar izango, agintzen ez badizuet. 

 

 Dena erranda omen zegoen eta Erregek erretiratzeko baimena eman zien. Gizonei prest 

izateko, baina ez zutela borrokarik egin behar izango errepikatu behar zieten. Erregea, Ramiro, Azenari, 

Garzia eta Bonopatrerekin geratu zenean, agurtu zituen. Bera eta Garzia lagun handiak ziren aspalditik, 

ezkongabe garaietatik. Hurrengo egunekoaz aritu baino lehen, Gartziak hitz batzuk izan zituen bere 

lagunarentzat. 

 –Garzia Azenariz, pozten naiz zu ikusteaz. Bihar erabakita utziko dugu mugen auzia. –Garziak 

konfiantza zuenez ez zituen bere zalantzak ezkutatu. 

 –Gartzia, biharkoa gaizki atera daiteke. Zuk uste duzu gure armigerrak garaituko duela bertzea 

eta gaztelarrak erretiratuko direla, baina ez bagara konformatzen borroka odoltsu bihur daiteke. Asko 

galdu ahal dugu, ordea. 

 –Azenariz. Zure aitaren antza uste baino handiagoa da. Utzi pentsamendu ilunak. Gero, geratu 

nirekin ardo-kopa batzuk edateko. –Erregek etenik egin gabe azaldu zion Azenariri egoera. 

 –Azenari, zuek Bureba eta mugakoak ezker muturrean jarriko zarete. Zaldunak aurrean eta 

oinezkoak maldetan dena ongi ikusteko moduan. –Azenarik, hala ere ez zuen erabat ulertu eta argitzeko 

eskatu zion Erregeri. 

 –Jauna, ez dut semeak errandakoez ezer aipatuko eta entzun dizut aurreko solasaldia, baina 

zein da gure eginkizuna? 

 –Bihar armada osoa jarriko da posizioan; hala ere, armigerren borrokarekin aski izango dela 

espero dut. Tamalez, ezin dugu bertzerik gabe erregeok borroka egin. Jadanik egin dugu egin ahal zen 

guztia, baina ez da nahikoa. Ejertzitoen aurrean erakutsi behar dugu nork duen arrazoia –Fortun 

Bonopatrek hitz egin zuen errespetuz, baina berak ere zalantzak erakutsi zituen argi eta garbi. 

 

  –Horretarako daude Jainkoaren auziak. Aita Santuak eta Elizaren jakintsuek dioten bezala, 

kristauen erregeen gora-beherak konpontzeko, aski zenuten torneo batekin. Armada osoekin arriskua 

daukagu borroka odoltsua zabaltzeko. –Erregek, hura aditu bai, baina garrantzirik eta gehiegizko 

zentzurik izan ez balu bezala jarraitu zuen. 

 –Ez dago arriskurik. Armigerren atzean erregeok eta sei zaldun baino ez gara egongo. Armadak 

lekuko baino ez dira. 

 –Eta zein izango dira sei zaldunak? –galdetu zion Bonopatrek. 

 –Nire guardiako sei zaldun. –Fortun ez zegoen orduan oso konforme. Berak egon nahi zuen, 

Erregeren aitano, haren aitaponteko bezala. Semebitxia babestu behar zuen. 

 –Nik zure ondoan egon nahi dut. –Erregek bazekien onartu behar zuela, bertzela hark ez zuela 

bakean utziko eta berak ez zuela bakerik izango. 

 –Bai, Aitano. Bertze inor gehiago ez dut ondoan onartuko, nire guardiakoak izan ezik. Funesko 

Antso Fortun eta lau zaldun gehiagorekin aski dut. Borroka orokortuko balitz, zuek eta bertze kapitainek 

prest izango dituzue zaldunak... –Atrebentzia handiz moztu egin zion Fortun Bonopatre deituak. 

Bakarrik bera ausartzen zen horrelako eten bat egitera. 

 –Gartzia, hamaika aldiz erran dizut ez naizela Antso Fortunekin fidatzen. Bellakoz kantabriar 

horiekin ere ez nintzateke fido izango. –Gartziak abentura bat izan zuen Funesko Antso Fortunen 

emaztearekin eta senarrak ez zuen egoera ongi eramaten, itxurak egiten bazituen ere. Bellakoz edo 

Belazkez haiek Trasmiera eta Enkarterriko jaunak ziren eta konde deitzen zieten. 



  

  

  –Beldurti hutsak zarete zuek biok. Zoazte bakean... –Zoazte eta utzi bakean zen erran nahi 

zuena. Azenari eta Fortun ziren, beti gustatzen ez zitzaizkion gauzak erraten eta aholkuak ematen 

zizkiotenak. 

 

 Garzia, lagunarekin geratu zen edaten. Erregeren dendatik bertze hiru gizonak atera ziren. 

Ramiro bere dendara joan zen. Azenari eta Fortunek lasaiago hitz egin zuten hurbil zegoen alferez 

nagusiaren dendan sartu zirenean. Azenarik hitz egin zion lagunari. 

 –Ez dugu zer eginik. Ez du ikusi nahi eta haserretzen ari da gurekin... Konturatu al zara armadak 

lekuko izateko baino ez daudela erran ondoren, zaldunak edozertarako prest izateko agindu digula? 

 –Bai eta arrazoiek ez dute ezertarako balio. 

 

 Azenari, Garzia, Joanes, Mendo, Otsoa, Joan eta Jakue elkarrekin eman zituzten arratseko ordu 

batzuk, lotara joan baino lehen. Bertako ardoa lagun, urteetako pasadizo, istorio eta bitxikeriez solastu 

ziren, orduko egoera aipatu gabe. Berandu arte geratu ziren lotara joan baino lehen. Nor bere dendara 

joaten ari zenean Mendok zerbait bitxia aipatu zion Azenariri. 

 –Lagun, zerbait gertatuko balitzait, zain itzazue Ageda eta haurrak. –Esandakoak baino gehiago 

esateko moduak hunkitu zuen Azenari. 

 –Mendo, zer diozu? Ez zaigu ezer gertatuko.       

 –Hala izango da ziurrenik, baina guk ez dugu ahaide hurbilik eta zuri eskatu behar dizut 

badaezpada. 

 –Badakizu edozer egingo dudala, behar izanez gero. 

 –Bai, badakit. Ondo lo egin Azenari! 

 –Baita zuk ere Mendo. Lasai zaitez! 

 

Atapuerca. 1054ko irailaren 1ean. Borroka Azenariren ikuspuntutik.  

 

 Azenarik orduak pasa zituen loak hartu gabe. Denetarik izan zuen gogoan eta bueltaka egon 

zen. Hala ere, saiatu zen lekutik altxatu gabe egoten, dendako inor ez esnatzeko. Konturatu gabe loak 

hartu egin zuen azkenean. Hiruzpalau orduz behinik behin hartu zuen atseden. Goizean, garbitu eta 

gosari arina egin ondoren borroka baterako jantzi zen. Bero egingo zuen, baina Joanek lihoz eta 

kalamuzko oihal bikoitz arina jantziarazi zion. Bere azken borroka izan zitekeela pentsatu zuen. 

Ondoren, sare-kota jantzi zuen eta gainean jantzi zuen tunika. Jakuek prestatuta zituen zaldiak. Bere 

kapitainak agurtu zituen lasaitasun mezu isila ematen saiatuz. Bureba eta mugaldeko gerlariak prest 

zeuden eta beren tokira gidatu zituen, Garzia, Joanes, Mendo, Otsoa eta Jakueren laguntzaz. 

 Bigarren ordurako, aurreko egunean adostu zuten bezala, beren agintarien atzetik malda 

txikian zeuden eserita hiru mila oinezko soldaduak. Seiehun bat zaldunak zutik zeuden, zaldien ondoan 

uhaletatik heltzen zituztelarik. Maldaren beheko aldean, zaldi gainean bakarrak kapitain nagusiak eta 

beren laguntzaileak ziren. Azenari hurbildu zen Errege eta sei zaindariengana, baina berrogei bat 

metrora geratu zen. Guztien aurrean errekaren bi aldeetan armigerrak eta bestaldean gaztelar eta 

leondarrak, nafarrak bezala malda batetik begira. Fernando bere sei laguntzaileekin han zen hasiera 

emateko prest. Bi erregeen keinuei jarraiki armigerrek hasiera eman behar zioten borrokari. Bi gerlariak 

korazatuta zeuden zaldi handien gainean, justa guztietan egiten zuten bezala, lantza luzea eta 

ezkutuaren atzetik. Bero ari zuen, nahiz eta aire fresko batek giroa leundu. Bi gerlariek Vena errekaren 

ondoko hondartza handia aukeratu zuten borrokatzeko. Une batez geldituta, begira egon ziren 

elkarrengandik berrehun metrora. Zaldiek mugimendu txikiak egiten zituzten. Bi gudariak geldirik, 



  

  

mugitu egin gabe denbora pasatzen ari zenez, bi aldeetako gerlariak urduritzen ari ziren. Bost minutu 

haiek eternalak egin zitzaizkien guztiei. Bazirudien bi armigerrak ordu hartan bertze mundu batean 

zeudela. Beldurtuta baino kontzentratuta zeuden, norberak eta bereziki bertzeak zer egingo zuen 

hausnarrean. 

Bat-batean ia une berean elkarren kontra jo zuten. Lasterka geldia egiten zutela ematen zuen. Orduan, 

oihukatu behar zutenean, arnasa hartu gabe zeuden ikusleak. Hurbiltzean, abiadura gehiago hartu eta 

lantza bertzearengana zuzendu zuten. Talka baino kraka egin zuten ezkutuetan lantzak puskatu 

zirenean. Kolpearen ondorioz erortzeko zorian, biek estriboetan zutituz, zela gainean mantentzea lortu 

zuten. Gerlari guztiak oihuka hasi ziren. Zaldiek aurrera jarraitu zuten pixka batean eta buelta egin 

zuten. Zaldunak gelditu ziren berriro arnasa lasaitu beharrean. Ondoren, ezpatak aterata abiatu ziren 

elkarren kontra. Kolpe ikaragarri bana eman ondoren berriro desorekatu zirenean, metro batzuetara 

gelditu ziren. Giraka motelean jarraitu zuten minutu batez erasorik egin gabe. Gaztelarrak kolpe 

ikaragarri batzuk eman zizkion bertzeari, honek ezkutuan gelditzen saiatzen zen bitartean. Nafarrak 

berdintsu egin zuen. Azken kolpeak sorbaldan eman zion gaztelarrari, ondorio garbirik izan gabe. 

Momentu batean zaldiek topa egin zutenean nafarra erori zen. Erorikoa mingarria izango zen arren 

berehala altxatu zen. Gaztelaua inguruan ibili zen bertzearen guardia hautsi nahian baina bertzeak 

ezkutu eta ezpatarekin prest zegoela ikusita ez zen erasotzera ausartu. Zaldia ez zegoen ongi kolpe 

batengatik edo, eta ezin zuen nahi bezala gobernatu. Abantaila ezin zuela aprobetxatu pentsatuta, 

lurrera jaitsi zen. Biak lur gainean zutik, kolpe txandak egin zituzten, beso-hanketan elkarri zauriak 

eginez. Ez ziren zauri handiak, baina kolpeek gutxitu eta mugatu zituzten beraien mugimenduak. Neka-

neka eginda zeuden eta urrutiratu ziren arnasa berreskuratzeko. 

 Orduantxe, bat-batean, ikurrak adierazten zuen bezala, Leongo hamar bat zaldun mugitu ziren 

aurrera borrokatzeko prest. Beren agintariak eta armigerrak saihestuz Iruñeko erregea eta zaingoa 

zeuden lekura zuzendu ziren. Ekintza horrek ezustean harrapatu zituen bertzeak, aldeko eta 

kontrakoak. Inork ez zuen ikusi armigerrek egin zutena. Baskoiak defendatu ziren eta bertze zaldun 

batzuen laguntza jaso zuten. 

 Fernando saiatu zen erasoa gelditzen, mandatariak aginduekin bidaliz. Berdin egin izan zuen 

Gartziak baina haren oihuak inork gutxik entzun zituen. Azenarik ere geldi egoteko agindua helarazi nahi 

zien bertze zaldunei. Hala ere, Gaztelako zaldun gehiago sartu zen borrokatzera eta berdin egin zuten 

baskoi batzuek. Denbora laburrean zaldun asko, ehun bat, borroka itsuan ari ziren. Eskerrak oinezko 

guztiak aparte geratu ziren. Trasmiera, Enkarterri eta baita Merindadeetako soldaduak ere 

kanpamendura erretiratu zirenean borroka mugatuta geratu zen. Fernando sartu ez bazen ere, tamalez, 

borroka latza antolatu zen Gartziaren inguruan. Azenarik oinezkoei ez mugitzeko agindu ondoren 

Errege defendatzera abiatu zen Jakue eta zaldun juarrostar batzuekin. Zaurituak eta hildakoren bat 

gertatu zenez, ez zegoen hura gelditzerik. Leondarrek Gartzia harrapatu edo hil nahi zuten eta honen 

zaintzaileek irmo defendatzen zuten. Azenarik ezpataren alde lauarekin kolpeak ematen zituen 

Erregerengana hurbildu nahi zuten arerioen kontra. Une batean zerbait arraroa gertatu zen erregearen 

ondoan eta oihu batzuk zabaldu ziren. Gartzia larri zaurituta gertatu omen zen. Bat-batean gerlariak 

banatu ziren eta eremuaren erdian zauritu eta hildakoak asko zirela ikusi ahal izan zuten, ehun bat. 

Azenari hurbildu zenean lurrean etzanda zegoen Gartzia. Erregek aiztokada bat zuen lepoan, zauri 

larria, eta ura eskatzen zuen. Kanpalekura hurbildu nahi izan zuten, baina hilzorian semea deitzen ari 

zen. Larriagoa izan zen esan zuena. Antso Fortunek erail nahi izan zuela zioen. Aipatutakoa han zen 

hilda, Aitano bezala. Funeskoak erasoa aprobetxatuz Gartziaren kontra jo zuenean, Fortun Santxez 

Aitanok, kontraeraso zuen eta hil omen zuen traidorea, baina bera ere larri zaurituta gertatu zen. 

Hildakoak asko izan gertatu ziren, berrogei bat. Neurri desberdinetan zaurituak gehiago zirenez, 



  

  

sarraskia gelditu zenean ongi zeudenak bertzeak laguntzen hasi ziren. Zaldiak bueltaka ari ziren. 

Gaztelau, leondar edo baskoi izanda ere, nork bere herriko bati lagundu zion. 

 Azenari, lehengusu txikiaren gorpuaren ondoan geratu zen penaz beterik, berari odola zeriola 

konturatu gabe. Erregearen ondoan Garzia ikusi zuenean konturatu zen semea behintzat bizirik zegoela. 

Erregea kanpalekura bidean hil zen odolusturik, ondoan Oñako Iñigo abadea eta Antso semea izanda. 

Fernando, Leongo erregea eta Gaztelako kondea, handiki baten laguntzaz haiekin zebilen ilobaren 

ondoan. Dendara heldu zirenean handiki batzuek errege izendatu zuten Antso. Justa hartako 

ondorioetan Gartzia erregearen hilketa izan zen lehena, baina bertze batzuk izango ziren denbora 

gehiegi pasa gabe. 

  



  

  

Atapuercan Gartzia erregea hil ondoren.  

        

 Azenari zaurituta zegoen, besoan baino gehiago ariman. Errege eta Aitano kanpamendura 

eraman zituztenean zaurituak artatzen hasi ziren. Erreka ondora eramandako zaurituei, boluntario, 

petrikilo eta sendagileren batzuk laguntza ematen hasi zitzaizkien. Zauritu arinek, batzuek bertzeei 

lagundu zieten zauriak garbitzen. Larriei odol jario handiak geldiarazi, zauri handiak josi eta kasu 

batzuetan gorpuz-adarrak moztu egin behar izan zizkieten. 

 Azenarik ezpata zauria zuen ezker besagainean, sorbalda ondoan, ez oso handia kotak kolpe 

gehiena gelditu zuelako. Jakuek garbitu zion urez eta zapi garbi batzuekin. Sendagile judutar batek han 

itxoiteko eskatu zion, ahalik eta lasterren josi egingo ziola esanez. Harri handi samar baten gainean eseri 

zen. Ezagun batzuek agurtu eta zauriaz galdetu zioten. Batek erran zion Joanes zaurituta zegoela eta 

bilatzen hasi zen. Leku hartan zeuden zauritu larriak eta halaxe zegoen laguna. Topatu zuenean 

laguntzen ari zitzaizkion, baina odol asko nabari zen eskuin aldean, saihetsetan. Ez zen zauri arina, 

sakona baizik. Erdi zorabiaturik zegoen, baina Azenariren ahotsa entzun zuenean, begietara begira, 

kostata mintzatu zitzaion. 

 –Azenari, sentitzen dut... –honek ez zuen ulertu esan nahi ziona. Eskutik hartu eta estutu zion. 

 –Zer sentitzen duzu Joanes? Nik sentitzen dut zu zaurituta aurkitzea. –Arnasa hartzea kosta 

bazitzaion ere, esan zion esan zionez. 

 –Ez dakizu, beraz. Ez, laguna. Ni banoa; baina, Mendo ikusi dut hilik, buruan kolpe handia zuela. 

Sentitzen dut... Oraindik lagun batzuk eta familia duzu... 

 –Lagun, ez zaitut ahaztuko, Mendo bezala. Tristeago biziko naiz... 

 –Esaiozu Feliri maite dudala. Zure semea benetako gizona da, nik ere izan ez dudan seme bezala 

maitatu dut. Emaiozu musu bat nire partez... 

 –Zeuk emango diozu. Ez zaitez hil... –Negarrari eman zion. 

 –Otsoa eta Txomin agurtu nire partez... 

 –Halaxe egingo dut. Ez kezkatu Feligatik, zainduko dugu eta. 

 –Badakit... –Dardar bat egin zuen, eskua lasatu eta azken arnasa bota zuen. Azenarik maite 

zuenaren begirada galdua ikusita, itxi zizkion begiak. 

 

 Jakueren laguntzaz Mendoren bila abiatu zen. Aurkitu zuenean, lurrean eseri, besoetan hartu 

eta besarkatu zuen negarrari ezin eutsiz. Barnean eta zintzurrean minaz gain, hutsik sentitu zen Azenari. 

 Hilotzak kanpalekura eraman zituzten lehenbizi eta beren herrietara hurrengo egunean, 

familiakoek eta lagunek azken agurra eta hileta-elizkizunak antolatzeko. Joanes Okan ehortzi zuten 

elizan beharrezko agurra antolatu ondoren. Feliren ondoan gertukoak izan ziren, Azenari, Gaila, Maddi 

eta Garzia hurbilenetakoak izanda. Ia denborarik gabe joan ziren Sajazarrara Mendoren hiletetara. 

Mendo azken urteetan izan zen hango jaun eta Cellorigoko tenentea. Ageda emaztea, Fernando eta 

Sanga seme-alabaren ondoan egon ziren Arlanzonekoak orduan. Mendok ia bizitza erdia eman zuen 

Gaztelako alferez nagusiaren funtzioetan eta noble gaztelar batzuk agertu ziren doluminak ematera. Bi 

egun eman zituzten herrian. Bi familiakoek elkar kontsolatu zuten. 

 Agertu ziren kanpotarren artean Fernado Muñoz Leongo kondea eta denbora luzez Azenari eta 

Mendoren laguna topatu zuten. Nando deitzen zuten, bertze batzuekin ez nahasteko. Une batean hitz 

egin ahal izan zuten bi lagunek. Biek susmo eta beldur bat zuten eta garbi adierazi zion Nandok 

Azenariri: 



  

  

 –Azenari, ezin dizut ezkutatu. Gaztelarrek berreskuratu nahi dituzte Bureba, Araba eta Errioxa 

erdia. Araba handiko konderria, Gaztelakoa dela diote... 

 –Ez dut ulertzen. Orain arte lagunak izan gara eta ezegiteko bat ez da bertze batekin 

konpontzen. Orain muga egonkorragoa finkatu eta bakea sinatuko dute erregeek... 

 –Hala balitz, baina denbora gutxian, udazken honetan berean, Gaztelako armadak ahalik eta lur 

gehien hartuko du. Bureba, Losa, Trasmiera eta Enkarterriak berreskuratu nahi dituzte.   

 –Hori, lur-gosea duten batzuen burutazioa baino ez da. Errege Fernandok ez die utziko... 

 –Fernandok berak bultzatuko du erasoa. Leoneko ideia inperialak hartu ditu eta berdin dio 

Iruñeko erresuma desegitea. 

 –Zu leondarra zara. Zergatik ari zara hori esaten. Ez al zara haren fidela? 

 –Nire erregea da eta bete behar ditut haren aginduak, baina autokrata bat da eta ez ditu 

Leoneko foruak errespetatzen. 

 –Nando, ez nuen uste hain independentea zinenik. 

 –Gure herriek, zuen herriek bezala askatasunak dituzte, antzinako ohiturak eta legeak, erregeek 

ere errespetatu beharko lituzketenak. 

 –Orduan... 

 –Orduan, ezer ez. Bete behar ditut nire erregearen aginduak, zin egin nuen bezala. Hala ere, ez 

zait gustatzen herrien beharren gainetik aritzea. Hori dela-eta, iruditzen zait Fernandoren botere 

goseak ez duela justifikatzen herriak zapaltzea. Esaten ari natzaizuna da Erregek gaztelarrak bultzatuko 

dituela zuen erresumako ahalik eta zatirik handiena hartzera. 

 –Espero dut lur-gose hori gelditzea. 

 –Nik ere bai. Tamalez Erregeek herrien eta herritarren gainetik jokatzen dute. Guk nobleok ere 

lur eta aberastasun gosez jokatzen dugu. 

 –Nando, ez nuen uste hain herrizalea zinenik. 

 –Azenari, zu ere ez zara itsu. Nabaritu dut zuk beti herritarren alde egiten duzula, zure 

leialtasunaren pare. 

 

 Handik Naiarara joan ziren Errege eta Fortunen hileta-elizkizunak handiki ospatuko baitziren. 

Familiako etxean elkartu ziren guztiak. Hura zen beren bigarren etxea, urtean bitan denen bizitokia 

zenez, leku erosoa. Neguko Gorteak han ospatzen zirenean bertzelako festa giroa bazuten ere, giro 

iluna eta tristea zuten une hartan. Fortunen aldeko elizkizunak ia familia giroan ospatu zituzten, familia 

nobleetako partaide batzuk baino agertu ez zirelako. Azenari lur jota zegoen. Bertzela gertatu zen 

Gartzia erregearen hiletetan. 

 Naiarako Andre Maria Erreginaren elizan hilobiratu zuten Gartzea III.a Santxez erregea, 1045. 

urtean eraikitzen hasia eta 1052rako kontsakratutakoa. Orduko, ia bukatuta zegoen eta erresuma 

osoko herritarrek bisitatzen zuten, baita erromesek ere. Santa Maria la Real deitzen zuten eta 

erresumako garrantzitsuena bihurtu zen, eliza-katedral zen bezala, monasterioa zena. 

 1054an Diego Lainezek, Ubierna eta Urbel bailara oso-osorik konkistatu zituen, Lapiedra eta 

Urbel del Castillo hartu ondoren. Uda eta udazken hartan Ageseko borroka-tokitik abiatuta iparraldeko 

bidea segitu zuen Fernandoren armadak. Bureba mendebalde osoa hartu zuten. Poza saihestu zuten 

bertan defendatzaile indar handia zegoelako. Hala ere Oña, Gaztela Vetula, Losa, Mena, Enkarterriak 

Ugarteraino eta Trasmiera azpiratu zituen Gaztelak. Horretan garrantzi handia izan zuten Galindo eta 

bere anaia Lope Vazquezek, edo “Bellacoz” anaiek beraiek sinatzen zuten bezala. Ordura arte Iruñeko 

erresumakoak ziren Colindres, Mena, Tudela eta Lantenoko jaunak zirenek, emandako laguntzaren 

ordainez borobildu eta bermatu egin zituzten agintepeko lurrak. Santanderreko Asturiaseko kondeak 



  

  

deitzen zituzten. Galindo, Tetelia eta Gaztela Vetula osoko “dominator” izendatu zuten, Fernando 

erregearen agindupean. Baskoniako mugak Nerbioiko itsasadarretik, Poza, Bribieska, Monasterio eta 

Arlanzon izan ziren, momentuz. Santxo Lopezek Pozako tenentzia eta Lope Fortunek Monasterio 

defendatzen zuten, Azenarik Juarrosen egiten zuen bitartean. Bureba ekialdea, Pozatik, Pancorbo, 

Arlanzon garaiko Juarrosera, Oka eta Tiron bailarak ere, Baskonian mantendu ziren, momentuz. 

 Istorio bitxi bat zabaldu zen Juarrosen 1055eko urtarrileko egun batean. Burgoseko mezulari 

batek Semeno Santxez Beltzaren mezu bat eman zion Arlanzoneko jaunari. Mezuan modu zuzen eta 

hotz batean Beltzak eskatu zion Azenariri jaurerria eta Juarros Gaztelara pasatzeko. Are gehiago, berak 

hartu behar zuen eskualdeko agintea. Horrela egin ezean, herriak suntsitu eta herritarrak hilko zituzten. 

Azenari jota geratu zen. Ez zuen espero Beltza orduko bizirik egotea eta gutxiago horrela agertzea. 

 Arlanzonen ez ziren gauzak gehiegi aldatu. Joanesen faltarekin zalduneriaz arduratuko zen 

kapitain berria Ximo zen, Txomin eta Urrakaren seme nagusia eta Garzia Azenarizen laguna. Azenariren 

semea, Garzia, gehiago arduratzen zen Juarros eta Arlanzoneko jaurerrian aitari lagunduz, Okako 

jaurerria zuzenean eramateaz gainera. Betiko lanez gain, muga zaintzea zen beraien kezka nagusia. 

Bertzela, jauregian eta herrian ez zen itxuraz aldaketa handirik gertatu. Azenari ez zen aurreko sasoiko 

jaun alaia. Ez zen gaiztotu, baina goibel eta pentsakor ibiltzen zen. Bertze aldaketa bat, Gailaren 

inguruan gertatu zen. Gero eta denbora gehiago pasatzen zuen elizan. Aurreko apeza hil zenean, Tello 

izeneko apez berriak zuzentzen zuen Arlanzoneko Eliza-lana. Gaztea, atsegina eta langilea zenez bere 

eragina nabaritu zen herrian. Azenariren umore ilunaren kontrara, apezaren eragin baikorrak hurbildu 

zuen Gaila. Handik hilabe gutxitara Tello eta Gaila lagun handiak ziren. Gaila bertze goizetan bezala 

meza entzun ondoren Tellorekin zen hizketan. Andrea, dena den, hirurogei urte betetzekotan 

artrosiagatik nabaritzen zuen eguraldi txartzea.  

 –Tello, gaur lan handia egin behar dugu. Herriko gaixoak bisitatzeko gaizki nago, hezurrek min 

handia ematen baitidate. Uste dut etxeko su ondoan geratuko naizela josten –apez gazteak animatu 

zuen orduan ere ederra zen andrea. 

 

 –Andere, har ezazu ongi egiten dizun belar-salda hori eta lagun iezadazu gaixoak bisitatzen. 

Zurekin hobeki sentitzen dira. –Gaila, apez gazte eta atseginaren eraginez beharrezko sentitzen zen eta 

baita animatuta ere. 

  –Arrazoi duzu. Eskerrak zuk animatzen nauzun! Bai, goazen gaixoak bisitatzera. Lorek betiko 

janariaz aparte ezti-pasta batzuk ekarriko ditu haiei emateko. Urrakak oso goxo egiten ditu –Tello oroitu 

zen Azenarirekin eta familiakoekin. 

 –Zer moduz daude etxekoak? 

 –Kasilda hil zenetik Lizia arduratzen da etxeaz, Urrakaren eskuin eskua da eta ez zaigu ezer falta. 

Garai anaiak eta Brizia zahartzen ari dira gu bezala eta laguntza behar dute... –Apeza kezkatuta zegoen 

Azenarirekin eta adierazi zion andreari. 

 –Zure seme-alaba eta bilobengan pentsatzen ari nintzen galdera egin dizudanean, baita... jaun 

Azenarirengan. Oso triste ikusten dut. 

 –Azenari... Atapuercakoa izan zenetik ez da bera. Ea bolada luze eta txar hau pasatzen zaion. 

 –Jaun Azenari ona da eta gehiegi kezkatzen da, ia gerra egoeran gaudelako. Gehiago egon 

behar genuke berarekin. 

 –Bai, halaxe izango da, baina triste jartzen nau. 

 

 



  

  

Antso IV.a Gartzes, 1054tik 1060ra.  

 

 Antso IV.a, 1039an jaioa, 1054tik Iruñeko erregea zen, 15 urte zituenetik. Naiarako Gartziaren 

seme nagusia zen. Umetatik ere haserrekorra eta bortitza izatearen fama zuen. Atapuercako borrokan 

aita hil zutenean bertan aldarrikatu zuten Errege. Dokumentuetan ere errege apetatsu samarra 

agertzen zen. Kuriako postuetan borondate aldakorraren arabera izendatu eta kentzen zituen postu 

nagusietako kargudunak, inoiz eman ez zen maiztasunaz. Atapuercan bertan errege izendatu eta goratu 

zuten –Nafarroako erregeak, Europako bertze zenbait ez bezala, ez ziren "unzio" edo jainko Aita 

Santuaren bedeinkazioz izendatzen, baizik eta nobleek beraiek aukeratzen zuten zoruaren gainetik 

altxatuz–. Bere anaia-arreben eta Nafarroako nobleen aurrez aurre jarri zen; gorteko ordura arteko 

kargu politiko eta administratiboen banaketa aldatu eta bere aitona Antso Nagusiak ezarritako eliz-

karguen antolaketa deuseztatu egin zuen. Erabaki horiek etsai asko sortu zizkioten. 

 Betidanik karguen cursus-a edo nobleek denboraz progresiboki jarraitzen zuten postuen 

promozioa igotzen zen baxuenetatik hasiz eta denboraz altuenetara igoz. Askotan, ohitura zenez 

botiller edo pincerna izendatzen zituzten pixkana tarteko postuetatik gorenekoetara, azkenik 

nobleetako baten bat mundu militarreko Errege-Alfereza edo administrazioko Erregeren Maiordomo 

postura heltzeko. Antso IV.ak ez zuen hierarkiarik errespetatu eta nahiaren arabera izendatzen zituen 

lagun gazteak postu onenetarako, gorenetarako esperientzia eta adinez merezi zituztenak baztertuz. 

Are okerragoa izan zen goi postuetatik erauziz behekoenetara degradatzen zituenean. Antso 

Nagusiaren garaiko bertze ohitura bat abadeak apezpiku izendatzea zen. Leireko abadea Joan Iruñeko 

apezpiku izendatu zuten Atapuercako garaian, baina handik aurrera Antso IV.ak, ohitura hura ere ez 

zuen errespetatu eta horren ondorioz handitu ziren goi-klero eta nobleziaren ezinegona eta azpijokoak 

gortean. Jauregian azpikeriak sortu ziren arrazoi horiengatik. Errege berriaren anaia-arrebek joko 

horietan hartu zuten parte mesprezatutako nobleziako handikiekin, gerora arazo larriak sortuz. 

 Kanpo arazoetan ere errege gazteak ez zuen oso jarrera apala eta iraunkorra. Arroa zen eta 

bere osaba Ramirorekin harreman maitekorrak izan zituenez, honek herri batzuen truke ilobari lagundu 

zion musulmanen aurka. Hala ere, Gaztela eta Leongo Fernandoren menpeko bat bezala jokatu zuen. 

Zaragozako emirrari ateratzen zizkion pariei esker bizitza oparoa izan zituen, baina bertze printzeen eta 

gorteko askoren bekaizkeria sortu zuen. 

 

 

  



  

  

Herriak eta herritarrak.   

 

 Mandatari batek mezu berezia eraman zion Azenariri Erregeren partez. Mezulariak gogoratzen 

zuen gaztetan nolakoa zen Arlanzon herria eta jauna ere bai. Garai hartako herria ekarri zuen gogora. 

 Erreka ondoko muinoaren maldan herria altxatzen zen. Egurrezko zubitik hurbil, bidetik 

hirurogei bat metrora atari nagusia zegoen, uretatik sei bat metro altuagoan. Hesiaren ondoan plaza 

eta kale nagusitik maldan gora herriko etxe gehienak topatzen ziren, estuak eta luzeak ekialdetik 

mendebaldera zuzenduak. Normalean, etxeen atetik etxe guztia zeharkatuz, atzeko patioetara heltzen 

zen: etxeko gela nagusi edota sukaldetik, animaliak eta pertsonak ukuiluetara eta atzealdeko patiora 

pasatzen ziren. Ukuiluetan, mandoak, astoak, zerriren bat eta oiloak izaten ziren. Hesien ondotik 

ingurubideko bigarren atari batetik sartzen ziren ardiak eta bertze animalia batzuk, etxeetako 

atzealdeko sarreretara sartu ahal izateko. Jendeak atari ondoko egongelan edo kalean egiten zuen 

bizitza. Lehenengo pisuetan, logelak izaten ziren. 

 Aspaldian, herriak zituen hogeita hamar bat etxe bakoitzean hamar bat pertsona bizi ziren, maiz 

gehiago. Bikote gazteekin seme-alabak bizi ziren, askotan ezkondu gabeko senide batzuk eta aitona-

amonak. Baziren lur askorik ez zutenak eta ardiak izateagatik artegi batzuk zeuden hesi barnean, baita 

alboetan atari nagusiaren ondoan ere bai. Beheko plazaz gain bazen goiko plazan  eliza eta beste atari 

bat. Handik hurbil, bigarren muino batean, gaztelua edo haren aztarnak eta hondarrak zeuden. 

 1056an, aldiz, herria askoz handiagoa zen. Harrizko oinarrizko hesiaren barnean hirurogei bat 

etxe baino gehiago zituen herriak, gehienak aurrekoak baino handiagoak eta bizpahiru solairukoak. 

Patioak eduki arren, baratzeak eta artegiak kanpoan zituzten herritarrek, artegiak beste hesi batez 

inguraturik. Erreka parean ekialderago, zeramika, beira eta gurdi lantegiak zeuden, urrunago erreka 

beherago, burdinolak. Berrogei bat urte pasa ziren handik ibili zen lehen alditik eta herri bizia eta 

aberatsa zela pentsatu zuen mezulari zaharrak, etxe gehiago eta handiagoak izateaz gainera. Herri 

barneko bidetik jo zuen gaztelura joateko, ingurubidetik heldu zitekeela ahaztuta. Edonola ere, gustura 

jarraitu zuen kale nagusitik goiko atarirantz. Etxe handi eta altuen aurretik mugimendu handia zegoen 

eguerdia zelako. Ahal zutenek bazkaria edo eguerdiko otordua egiten zuten etxeko sukaldean. Kanpoan 

zirenek bazkari legearen zain zeuden. Beheko plazaren iturriaren ondoko azpilan animalia batzuk ari 

ziren edaten, astoak eta mandoak gehienak eta haur batzuk jolasten ari ziren inguruan. Giroa animatua 

zen kaletik gora joan zenean. Adin guztietako jendea prestatzen ari zen eguerdiko etenaldirako. Goiko 

plazan mugimendu gutxiago zegoen. Elizatik apeza eta adineko andre batzuk atera ziren. Goiko ataritik 

atera zenean konturatu zen alferrik egindako paseoaz, baina jakin ere bazekien herri barnetik pasada 

egin nahi zuela. Handik gaztelura zuzendu zen.   

Bertze muinoan, hegian, ingurua nagusituz gaztelua ikusten zen, gotor eta era berean dorreagatik lirain. 

Kanpotik, dorre nagusi garaia eta jauregiaren teilatuak ikusten ziren harresi altu eta gotorren gainetik. 

Dorrean begirale bat. Inguratzen zuen bideak gazteluko atarira eramaten zuen. Horren gainean bi dorre 

txikien gainetik, matakanean, bertze zaintzale bat ikusten zen. Mezularia ezagutu eta pasatzen utzi 

zuten. Behin gazteluaren barnean lorategiz inguratutako patioa eta jauregia nagusitzen ziren kanpotik 

gotorra eta beldurgarria zena. Gazteluan baziren biltegiak, sukaldea, kuartela, zalditegia eta baita 

zerbitzarien bizitokiak ere, baina patio handiaren inguruan lorategi txikiak eta jauregi ederra ziren 

nabarmentzen zirenak, harrien urre-kolorea eta landareen berde dirdiratsuak nagusi. Jauregiaren 

eraikina, arina eta leihoz betea zen goiko pisuetan, harrizkoa eta indartsua behekoetan. Zaldia hartu 



  

  

zioten mezulariari eta erran zioten jauna goiko pisuan zegoela. Zerbitzari batek lagundu zion 

Azenarirengana. 

 Beheko solairuan ukuiluak eta biltegiak zeuden gaztelu askotan bezala. Kanpoko egurrezko 

eskailerak igo zituzten saloi handian sartzeko. Zerbitzari batzuk bazkarirako mahaiak prestatzen ari ziren 

leihoen ondoan astotxo batzuen gainean oholak jarriz eta banku batzuk hurbilduz. Egurrezko eskailera 

zabal batetik goiko pisura igo ziren. Pasabidetik, egongela txikia, liburutegia, etxekoen logelak eta 

gonbidatuenak ikusten ziren. Liburutegiaren atean jo zuen zerbitzariak eta sartzeko baimena eskatuta, 

mezulariaren etorrera adierazi zuen. Jaunak sartzeko baimena emanda, hurbiltzeko erran zien. Jauna, 

liburutegi hartan etxeko maiordomoa izango zenarekin ari zen paperetan zerbait idazten. Leihoaren 

ondoan bertze eskribau bat zerbait ari zen idazten mahai batean liburu pilen artean. Haren ondoan 

bertze gizon batek gerlari itxura zuen, ezpatak erakusten zuen bezala. Azenari jaunak hurbiltzeko erran 

zion. Mezulariari mezua hartuta, irakurtzen hasi zen, mezularia liburuz betetako gelagatik harritzen zen 

bitartean. Noblea ezer erran gabe geratu zen pentsakor. Mezulariak pentsatu zuen hirurogei urte baino 

gehiago izango zituela, nahiz eta orduko gihartsu eta mugimendu azkarrak egin. Jaun hura atsegina 

izateko fama zuen. Begiradarekin zain egoteko adierazi zion. Gizona nekatuta ikusten zen. Hala ere, 

begirada bizia zuen, zimur nabarmenak eta ile urdindua bazituen ere. Jaunak hitz egin zion: 

 –Mezulari, zoaz garbitzera nahi baduzu, gurekin bazkaldu eta hartuko duzu atseden. 

Arratsaldean emango dizut erantzuna, gelditzerik baduzu. Esaiozu Pipori, zerbitzari-buruari, zerbait 

behar baduzu. 

 

 Mezularia joan eta Erramun atera zenean jaunak komentatu zion Otsoari mezuan idatzi ziotena. 

Isak idazkitik altxatu zituen begiak Erregeren azkenekoaz arduratuta, ezer erran gabe, hala ere. 

 –Erregek agindu dit erasorik ez erantzuteko eta inola ere ez sartzeko Gaztelako lurretan. Badaki 

noble gaztelar batzuek eraso azkarrak egiten dituztela beldurra sortzeko. Hemendik gutxira antolatuago 

izanez gero, herriak eta gazteluak irabaziko dituzte –Otsoak hitz egin zuen. 

 –Azenari. Jokaera horrekin baimendu egiten die jarraitzeko, gure herriak defentsarik gabe utziz. 

Azken urtean galdutako lurrak, berriro errekuperatu ahal ditugu negua baino lehenagoko kanpaina 

azkar batean. Herritarrek gogoz hartuko dute parte helburu hori duen kanpainan. Denek galdetzen 

didate noiz deituko diezun... 

 –Badakit. Aspaldi luze honetan herri guztietako gerlariek esaten didate prest daudela 

defendatzeko eta nekatu naiz lasaitzeko esaten. Ikusten duzu Erregeri zerbait egiteko baimena eskatzen 

diodanean zer erantzuten didan. Mugako haranetako gerlariei baino ez nieke deituko eraso azkar 

batean galdutako herriak berreskuratzeko. Gainera, Bureba, Juarros eta Errioxako alkateek gure alde 

egingo lukete. Baina, Antso errege gazteak debekatu dit erantzutea. 

 –Herritarrek ezin dute egoera luzaro jasan... Geldiarazi behar ditugu Gaztelako zaldun 

bihozgabeak!    

 –Ez dakit nola egingo dugun, Otsoa. Galdetzen dizutenean esaiezu Erregek baimena ematen 

digunean herriak berreskuratuko ditugula. Mezuari erantzunez berriro saiatuko naiz egoeraren larria 

adierazten. Idatziko diot gaztelarrek Bribieska inguruko herriak hartzeko asmoa dutela. 

 –Espero dut Burebako armada mugiarazteko baimena noizbait ematea, bertzela pixkana eta 

gutxika galduko dugu Bureba osoa. 

 

 Momentu hartan Gaila sartu zen liburutegian. Nahiz eta hirurogei urte beteko zituen eta azken 

urteetan pixka bat loditu zen, arin mugitzen zen batetik bertzera zituen eginkizunetan. Ilea urdindua 

zuen, txirikordetan eta zapi batean bilduta. Begi berde polit haiek beti bezain argiak eta irribarretsuak 



  

  

ziren. Zimur batzuek ez zioten edertasuna estaltzen. Azenarik ezagutu zuen andre Maddalenen antza 

handia zuen eta jarrera alai eta atsegina erakusten zuen. Berak pentsatu zuen gizon haiek beren 

gauzetan sartuta ez zirela konturatuko zein ordutan bizi ziren. Beraz, erabaki zuen bazkaltzera deitzea. 

 –Badakit erregearen mezu bat jaso duzuela eta zerbait eztabaidagarria izango dela. Utzi 

oraintxe bertan kontuak eta jaitsi zaitezte bazkaltzera. Denak zuen zain daude goseak amorratzen. 

Gero, bazkaldutakoan kontatuko didazue dena. Jaitsi zaitezte ordu erdi bat barru. 

 

 Liburutegia jauregiko gelarik erosoenetakoa zen. Txokoan kuxin erosoetan egoten ahal ziren 

irakurtzen beharrezko argitasuna leihoetatik sartzen zelako. Han pasatzen zituen orduak eta orduak 

Isak. Idazkaria, gehienetan mahaian ongi eserita aritzen zen izkribu legalak txukun idazten, baina 

gehienetan liburuxka batzuk kopiatzen. Gailak, gutxitan, baina Azenarik ere han pasatzen zituen orduak, 

ahal zuenean lagunarekin hizketan eta irakurtzen, negu luzean bereziki. Azenarik eta Isak kopiatutako 

liburuxkak aztertu zituzten. Azenariri asko gustatzen zitzaizkion Isak egindako kopiak. 

 –Isa, zoragarria da zure idazkera dotorea. Inork ez du idazten arabieraz zuk bezain ongi. 

 –Nahiago dut arabieraz idatzi, latinezko hizki aspergarriak baino. Zergatik bidaltzen dizkiezu 

erlijio liburuxkak monasterioetako monje ergel horiei? –Berari ez zitzaion lan hura gustatzen, horrek 

gustukoenetatik urrutirarazten baitzuen. Azenarik pentsatzen zuena adierazi zion lagunari. 

  –Gezurra dirudi zu nobizio ibili izanak. Garai batean gustura zinen haien scriptorium-ean. 

Kristauak gara... Beno, kristauok ongia egiten dugu izkribu santuak berreskuratzen eta monasterioetara 

bidaltzen. Batzuetan ez dakit ez ote zaren mahometar bihurtu? 

 –Nik ere ez dakit. Latinezko liturgia liburuxkak eta Donibaneren ebanjelioak ez dira oso 

poetikoak. Naiarako elizara eta Donemiliagara bidaliko ditugu eta kitto. Ez dut latinajoz idatzitako 

izkribu gehiagorik kopiatu nahi. –Une batean Isa isilik geratu zen eta zerbait galdetu zion lagunari gaia 

aldatuz. 

 –Azenari, Erregek zergatik ez ditu zaldun gaztelarren erasoak erantzun nahi? –Azenarik ulertu 

zuen Isak ez zuela gaiarekin jarraitu nahi eta bertzetik ez zuela hura ulertzen. Isak buru argia zuen gauza 

askotarako, baina batzuetan ez zuen politikaz gehiegi ulertzen eta gauzak sinpleki kontatu behar zizkion 

Azenarik. Egia erran, jende gutxik ulertzen zuen Erregek egiten zuena. Nekazariek eta gerlariek ez zuten 

ulertzen zergatik ez zuten erantzuten edo behintzat zergatik ez ziren defendatzen. Azenarik ere 

horretaz galdetzen zion bere buruari. Gai aldaketa ontzat emanda, bere hausnarketa azaldu zion 

intelektualari. 

 –Antso errege gazteak ez du gudarosterik bidali nahi mugako jauntxo gaztelarren kontra, 

Fernando ez haserretzeagatik. Fernandok gerlari gehiago dauka eta gure agintariei beldurra ematen die 

zuzeneko borrokan askoz gehiago galtzeak; beren bizitza galtzeaz ez hitz egiteagatik. –Isa pentsatzen 

geratu zen une batez zerbait esan baino lehen. 

  –Ulertzen dut. Hala ere, gerlariek esaten dute okerragoa dela urtero herriren bat galtzea; 

horrela jarraituz gero Ebroraino eta Errioxaraino helduko direla. Zergatik ez duzue ezer egiten? 

 –Erran duzuna egia da. Nik uste dut beldur mota guztiak aparte ezer ez egiteko arrazoia... 

 –Zergatik isildu zara? Bota behingoz buruan duzuna. Badakizu ez dudala ezer zabalduko. 

 –Barkatu, ez da ez dudala zugan konfiantzarik. Gertatzen dena da ez dudala onartu nahi. Uste 

dut ez diela axola jendeak..., ezta lurrak galtzeak. Errege gazteak eta bere ingurukoek nahikoa dute 

pariak jaso eta dirutza horrekin luxuzko bizitza izatearekin... Galduta gaude! Zein inozoak izan garen! 

 –Ez izan hain ezkor. Noizbait aldatuko dira gauzak. –Isak izu aurpegia jarri zuen ideia haiek 

hunkituta. Berak ere ez zuen ideia haietan sakondu nahi. Baina, Azenarik behin hasita jarraitu zuen bere 

beldurrak adierazten. 



  

  

 –Ez dakit. Horrela jarraituz gero..., akabo Baskonia. 

 –Azenari..., ez izan hain ezkor. Baskoiok jakingo dugu aurrera egiten. 

 –Ez dut horretaz zalantzarik. Kontua da errege honekin eta jokaera hauekin jai dugula. Ez dakit 

libre izaten iraunen dugun edo Gaztelak menperatuta biziko garen! Gureak egin du! –bat-batean 

bazkariaz gogoratu zen–. Gaia utzi behar dugu. Goazen bazkaltzera.    

   

 Martin Ansurez, Ansur Martinezen semea, aita hil zenean hamabost urte lehenago, etxeko 

nagusi gelditu zen. Juarroseko milizien kapitaina izan zen Ansur, urte luzez haren seme batek ordezkatu 

zuen arte. Familia-etxean, Martin, emaztea, familiako beste guztiak, neskame bat eta bi morroi bizi 

ziren. Bizitza luze batean lortutako aberastasunekin lur berriak erosi zituzten eta azienda ederra zuten. 

Orduan ere lur batzuk errentan lantzen zituzten, baina askoz hobeki bizi ziren. Lanik astunena bi 

morroiek egiten bazuten ere, anaiak, semeak eta hirurok ere lan handia egiten zuten. Etxeko 

emakumeek ere lana izan arren ez ziren gaizki moldatzen eta parte hartzen zuten komunitatean. 

Martin, lehen aita bezala, Arlanzoneko alkatea zen.   

 Azenarik titulu bakarra zuen, Arlanzoneko jaunarena. Dena den, Juarros eta Okako epaile 

nagusia, Juarroseko alkaide eta alkate orokorraren funtzioak betetzen zituen eta gainera Burebako 

agintari militarra eta erresumako enbaxadore zen. Hala eta guztiz ere, herri bakoitzean bertako alkateak 

izaten ziren. Haietako bat, Arlanzonekoa, Martin zen. Azenari eta Martin, 1055ko udazken arratsalde 

eder batean elkartu ziren azken aldiko arazoez hitz egiteko. Herrian normalean algaraka ibiliko ziren 

haurrek bi gizonen aurpegi eta jarreragatik bakean utzi zituzten. Herriko ate nagusitik atera ziren oinez 

erreka eta zubiaren ondora. Zugarrondo urreztatuen ondotik, ez ziren ingurunearen edertasunaz 

ohartu. Gaztelako zaldun talde batzuen erasoak ziren beren kezka iturri. Hain zuzen ere, Martin 

Ansurezek serioski hitz egiteko beharra adierazi zion Azenariri, berau herrira aspaldian kanpoan izanda 

itzuli zenean. Martinek gaiari heldu baino lehen animalia batzuen gaixotasuna aipatu zion. Ardi batzuek 

gaixotasun kutsakorra zuten eta berrogeialdiaz gain, batzuk hil behar izan zituzten. Dena den, jendearen 

kezkak bestelakoak ziren. Martinek garbi esan zion jaunari. 

 –Azenari, zaldun batzuk agertu dira Ibeasen, herenegun jendea bortizki erasotzen eta animaliak 

lapurtzen zebiltzala... –Azenarik antzekoak entzun zituen uda eta udazken hartan. Egoerari buruzko 

mezuak bidali zizkien alferez nagusiari eta erregeari. Gerra eta talde handien eraso garbia ez zen artean, 

ezer ez antolatzeko erantzuten zioten behin eta berriro. 

 –Ezin dugu ezer egin. Nik antzeko erasoen abisua izan ondoren, erantzuteko baimena eskatu 

dudanean erregeak agindu dit ez erantzuteko, gerra ez pizteko. –Errekatik gora ari ziren poliki bidetik, 

baina Martin gelditu zen bat-batean Azenarirengana bueltatuz. Haserre zegoen eta keinuz eta hitzez 

adierazi zuen. 

 –Zu, enbaxadorea eta baita muga honetako agintari militarra zara. Ezin dituzu zure babespeko 

herritarrak defentsarik gabe utzi. 

 –Badakit, baina agindu didate ez erantzuteko, gehienez herritarrak armatzeko eta abisupean 

izateko, baina talderik ez antolatzeko. 

 –Jauna, barkatu, baina izan dira zaurituak eta ehunka ardi lapurtu dituzte. –Tratamendu 

aldaketak bere erantzukizunez galdegiten zion. 

 –Barkatu. Kontaidazu Ibeaseko erasoa. Zer eta non gertatu da? 

 –Ibeaseko artzainek ikusi zituzten zaldun talde txikiak ingurua miatzen eta dagoeneko bi artzain 

eraso eta zauritu dituzte. Ehunka ardi lapurtu dizkiete. Laborari batzuei ere berdin egin diete, ez dakit 

zenbati. Artzainek lautadako uztondoak jorratu gabe utzi dituzte badaezpada ere mendialdean bazka 

kaskarragoen bila. Ibeas herriaren inguruan ere ikusi dituzte zaldunak eta herenegun Garin zaharrak, 



  

  

gure herrikoak, zaldun ezezagun susmagarri batzuk nabaritu zituen urrunean. Badakit Galarden ere 

arazoak izan dituztela. Herritarrak beldurtuta daude. Badakite edozein egunetan norbait hilko dutela. 

       

 –Ez nuen uste hemen ere gertatuko zirenik. Antzeko istorioak entzun ditut Bribieska inguruko 

herrietan. Gaztelarrek hartutako herriez gain inguru hartako gure herrietan zirikatzen ari dira. Gartzia 

erregea hil zenean Bureba mendebaldea, Merindadeak eta Trasmiera konkistatu zituzten gaztelarrek. 

Baina orain herri euskaldunetan ari dira zirika. Gaztelarrek badakite ez dugula haien kontrako kanpaina 

egingo eta aprobetxatzen dute. Jauntxo malapartatuek dibertsioa eta animalia batzuk lortzen dituzte 

eta guk dena jasan behar dugu... 

 –Barkatu jauna, baina nekazariak eta artzainak dira erasoa eta babesgabetasuna jasan behar 

dutenak. 

 –Bai. Arrazoi duzu. Zaldun partida batzuk antolatuko ditut egunero mugetan zaintza egiteko. 

 –Ordua zen. Jauna, eman abisua herrietan. Gutarrak direla erakutsi behar dute urrutitik. Ikur 

bat eraman dezatela herritarrek jakinaren gainean izateko. 

 –Martin, arrazoi duzu babesgabetasuna niri leporatzen, baina Errege aginduen kontrako 

ekimena izango da. Aldez aurretik abisatu diet muga ondoko Gaztelako jauntxoei erasoak geldiarazteko. 

Espero dezagun erasoak gelditzea. 

 

 Hurrengo egunean bertan, hamar zaldunetako bi talde bidali zituzten mugako inguruko 

herrietara, talde bana Galarde eta Ibeasen eta begiraleak jarri zituzten goialdeetan zaintzak egiteko. 

Berdin egin zuten Piedrahitan, Monasterion, Galbarrosen, Quintana-urrian eta Pozan. Handik egun 

gutxitara zaldun gaztelar batzuk gerarazi zituzten eta laster Azenariri mezu bat bidali zion erresumako 

buru militarrak. Alferez nagusiak mugetan erasoak egitea leporatzen zion. Argi eta garbi adierazten 

zuen erregeak ez zuela Gaztelarekin inolako arazorik nahi eta Bribieskako jaun bati eman zioten mugako 

defentsaren ardura. 

 Azenarik jarraitu zuen zaintza haiek egiten Burebako zaldunen laguntzaz eta alkateen eskaerei 

kasu eginez. Bitartean, buru militar berriak ez zuen ezer egiten laborari eta artzainei laguntza emateko, 

eta mugako herriek beren kabuz jokatzeaz gainera Azenariri pasatzen zioten informazioa. 

 

 

  



  

  

Erriberan elkartzen ziren artzainak.  

 

 Erronkariko Miel Xarra eta Zaraitzuko Peru Meharra Bardeetan ematen zuten negualdia. Pirinio 

aldeko artzainak Aragoi eta Bardeetako bazkatokietara jaisten ziren udako borroka eta eraso garaiak 

bukatzen zirenean, azaro aldean. Heldu berritan, aspaldiko lagun haiek elkarrekin egin zuten topo. 

Agurtu eta familiaz galdetu ondoren, momentuko arazoez aritu ziren. 

 –Zaraitzuko artzain gehiago ikusi dut aurten. Ez al da Meharra? 

 –Bai. Mendialdeko belardiak lehenago agortu zaizkigu eta inguru honetan elkartu gara gehiago, 

bidean Aragoi ibarrean jateko gutxi geratu baita. 

 –Uste nuena. Gure artzainekin berdin gertatu da. Arazoa izango da hemengo belardiak laster 

agortzea. Oraingo bake egoerak egin du Bardeetara jende gehiago elkartzeko. Artzain Tuterarrak ere 

agertu dira. 

 –Egia da arazoak izango ditugula. Xarra, bilerak egin behar izango ditugu elkarrekin borrokatzen 

hasi baino lehen. 

 

 Zarrakaztelutik hegoaldera Bardea Zuriraino mendialdeko artzainek belar goxoak 

aprobetxatzen zituzten. Bailara txikietan pinu beltzak goialdetan izaten ziren; behealdeetan, aldiz, 

uztondo eta belardi ederrak zeuden. Lautada hartan Laplana deituan ibiltzen ziren artzain baskoiak. 

Hegoaldean, berriz, eskualde musulmanetako artzainak ibiltzen ziren. Meharrak arratsalde batean 

hegoaldeko artzain batekin topatu zen. Jusuf ben Martin Balterrakoa zen eta bertze artzain 

musulmanek edo musulmanen menpekoek bidali zuten mendialdekoekin solasteko. 

 –Egunon jainkoak, Meharra deitzen didate eta Zaraitzukoa naiz. 

 –Ni Jusuf naiz Balterrakoa. Baskoieraz mintzatzen ahal gara nahi baduzu. 

 –Erromantzez moldatzen naiz. Baina tira, eskuaraz eginen dugu nahi baduzu. Zer moduzko 

urtea izan duzue hegoaldean? 

 –Urte ona. Bakea denean hobeki bizi gara herritarrok. 

 –Bai, halaxe da. Iruditu zait zuzenean etorri zarela niregana. Zerbait nahi al duzu? 

 –Asmatu duzu. Nire lagunek bidali naute zuek bertze urteetan baino gehiago zaretelako eta 

kezkatuta daude. 

 –Egia da. Udazkeneko euriteek belardi ederrak utzi dituzte hemen eta horrek erakarri gaitu. 

Dena den, guk ere nabaritu dugu gehiegi elkartu garela eta artzain erdiak itzuliko dira Aragoi arrora. 

 –Pozten naiz. Baskoiok ongi konpondu behar dugu gure artean. –Meharrak ez zuen hura 

espero. Hala ere, entzuna zuen Tutera aldeko biztanleak ere baskoi sentitzen zirela eta Antso 

Nagusiaren alde jarri zirela behin edo behin. 

 –Harrigarria! Lehenengoz entzuten diot musulman bati baskoia dela. 

 

 –Ni eta gutako asko ez gara musulman, mozarabe baizik... 

 –Mozarabe? Zer da hori? 

 –Musumanen erresumetako kristauak. Gainera, Ebro iparraldeko biztanleak baskoiak gara zuek 

bezala. Gertatzen dena da baskoiera galdu dugula. Batzuetan zuekin izan dugu harreman gehiago. Nire 

amaren aita Uxuekoa zen eta baskoieraz erakutsi zidan txikitan. 



  

  

 –Konbentzitu nauzu Jusuf. Hitz egingo dut bertze artzainekin. –Meharrak eskua luzatu zion 

bertzeari. Eskuak elkarri estutu ondoren aldentzen hasi ziren nor bere artaldera. Urrutitik Jusufek azken 

mezua luzatu zion menditarrari. 

 –Behar baduzue Aragoi arroatik behera jaitsi ahal zarete artzain gutxi batzuk. Kadreita parean 

ibiliko naiz hemendik hilabetera eta ez dugu arazorik sortuko zuetako batzuk agertzen bazarete, ez sei 

edo zazpi artzain baino gehiago. 

 –Mila esker gonbitagatik. Ikusi arte, Jusuf baskoia. 

 

 

 

  



  

  

Antso errege gaztea Azenarirekin haserretu zen. 

        

 Arlanzon eta Juarros osoan 1056ko uztak txarrak izan ziren, bertze leku askotan bezala. Berriro 

ere aurreko urteetako erreserbei esker egin zuten aurrera. Txarragoa izan zen egoera politikoa: 

gaztelarrek Ibeas hartu zuten eta Juarros osoaz jabetzeko ahaleginetan ari ziren. Hala ere, okerrena 

Antso errege gaztearen jarrera zen. Ez zien gaztelarrei aurre egingo eta Azenariri kendu zion zeukan 

autoritatea. Nairara deitu zion eguberriak aurretik bere aurrera agertzeko. Garbi zegoen bertze 

handikien aurrean epaitu nahi zuela.        

 Antso errege gazteak titulu eta ohore guztiak kendu zizkion Azenariri berarekin haserretu 

zenean. Arlanzon utzi behar izan zuten, Azenarik, bere gerlariek eta familiakoek ez ezik, baita Erregeren 

jokaeraren kontra zerbait esan zuten batzuek ere. Hilabete bat eman zieten, gerlariak eta jaun berria 

agertu arte. 

 Bureba mendebaldea erabat galdu zen. Gaztelako soldaduek hartu zituzten herriak. Juarros, 

Atapuercako mendizerra bitartean Gaztela menpean geratuko zen. Azenarik Arlanzoneko jaurerria 

galdu zuen eta Juarroseko alkaide, alkate nagusi eta epaile funtzioak kendu zizkioten. Bakarrik Okako 

Arraia, Zerraton eta Gailaren familiakoak izandako lurrak mantendu zituzten, orduko Okako jauna eta 

nagusia bikotekideen seme Garzia Azenariz zelarik. 

 Denbora, 1015ean erositako lurrak gaizki saltzen eman zuen Azenarik; baita, animaliak eta 

bizitza osoan bildutako gauzak garraiatzeko modua antolatzen ere. Jabego partikularra ezeren truk 

eman edo saldu zien maizter izandakoei, gehienetan hurrengo urteetan gutxika ordainduko zutelako 

ustean. Herritar askok ondasunak jasoko zituzten eta gurdietan sartuta abiatuko ziren erresumako 

ekialdera. Animaliak ere eramanen zituzten. Konplikatua izan zen zeramika, beira, burdinola eta 

gurdindegi tailerrak desmuntatzea. Azken haietan hogei gurdi baino gehiago bukatu zituzten, beste 

gurdiekin berrehun herritar baino gehiago eta beren ondasunak garraiatzeko beharrezkoak. 

 Momentu hartan zoria ez zuten erabat aurka. Jendetza eta animaliak finkatzeko tokia aurkitu 

zuten. Hain zuzen ere, Urbasa eta Andiaren magalean Deierri deituriko eskualdean jaurerri bat eta bere 

lurrak salmentan jarri zituzten. Jauna eta bere semea hilik gertatu ziren Atapuercan. Antso Fortuniones, 

Azenariren suhiak erosi zituen hainbat herritako lurrak aitaginarrebaren azken urre eta zilarraren 

trukean. Huraxe behar zuten, hainbat juarrostarrentzako bizitokiak, lurrak eta lantokiak izateko. Lurrak 

eta herriak erdi hutsik zeuden azken hamarkada tamalgarriaren ondorioz. Uzta txarrek jendea mugarazi 

zuen bertze leku batzuetara, Donejakueko herrietara bertzeak bertze. Abartzuza, Lezaun eta Iturgoien 

herrietan zeuden lur gehienak, baina baita gutxiago batzuk Ibiriku, Arizala, Azkona, Arizaleta eta 

Arandigoienen. Jendea gidatzen, Maddi eta Antso Fortuniones arduratu ziren, beraiek ere Erregeren 

faborea galdu zutelako. 

 Abenduaren hasieran egun lehor eta epel batzuk aprobetxatuz hasi ziren migratzaileak Deierri 

bidean. Egun batzuk eman zituzten txandaka ateratzen, gerlariek lagunduta. Azkeneko bi egunetan 

mugitzen, animaliak izan ziren. Milaka ardi, ehunka behi, mando, asto eta zaldi gidatu zituzten 

zaindariek; baita beraiekin behor sanhayarrak ere. Naiarara heltzean Azenarik erregearekin elkarrizketa 

eskatu zuen. Honek bi egunen buruan eguerdian agertzea agindu zien. Azenari, Gaila eta familiakoekin 

aurkeztu zen agindutako egun eta orduan. Han zen gorte osoa zain. Antso IV.a Gartzes beranduago 

agertu zen bere konfiantzazko agintariekin eta apezpikuarekin. Jarlekuan eseri zenean, Azenari 

Enekones epaiketara deitu zuen bozeramaileak. 

 



  

  

 Naiarako epaileak eta maiordomo nagusiak, erregearen lagun handienak ziren. Haiek goraipatu 

egin zituzten erresumaren handitasuna, erregearen maiestate eta prestutasuna; eta baita honen 

legeen bertuteak ere. Gero, Azenari kapitainaren gaiztakeriak eta errebeldiak aipatzen hasi ziren. Gerra 

bere kabuz egitea eta erregeari muzin egitea leporatu zioten. Bere erruz eta Gaztelako alkaideak 

zirikatzearen ondorioz galdu omen zituzten Bureba eta Juarroseko herri gehienak. Jaungoiko eta lurreko 

berorren ordezkariaren legeak haustea eta ez betetzeagatik, tontsuratzera eta Albeldako monasterioan 

monje bizitza eramatera zigortu zuten. Hil izan balitz bezala munduko bizitzatik aparte izatera 

behartuko zuten. Handik aurrera ez zen ez gerlaria ezta senarra izango. Bere ondasunak koroarentzat 

izango ziren. 

 Gaila, orduan ere Okako jaurerriko burua izanda, bizi-alargun bihurtu zen. Azenarik, Gaila, 

Maddi eta Garziarentzat aurretik utzi zituen ondasunak eta eman zizkien dohaintzan, agiri batean 

agertzen zen bezala. Lekuko askoren aurrean Atapuercako guduaren aurreko egunean Naiarako Gartzia 

erregeak berak, eta bertze handiki batzuek sinatu zuten, Burgoseko eta Naiarako apezpikuek bertzeak 

bertze. Horregatik ezin izan zieten ondasunik kendu. 

 Naiarako apezpikuak manupeko artxidiakonoari agindu zioten denen aurrean Azenari Enekones 

tontsuratzeko. Monje arropa jantziarazi zioten eta soldadu batzuek eramanen zuten Albeldara. 

Tontsuratu behar zutenean familia nobleetako partaide asko atera ziren aretotik. Gailak, Maddik, 

Garziak, Amaiak, Senbeno anaiak, Aznar Fortuniones lehengusuak eta Antso Fortuniones suhiak, lehen 

lerroan jasan zuten ikuskizuna eta ile-adats gabetzea. Ia ez zieten agur egiten utzi, Azenari eraman 

zutenean. 

 Senbeno Enekones ia elbarri geratu zen urte bat lehenago 1055ean eroriko baten ondorioz. 

Naiaran bizi zen Santxa emaztearekin. Uxue eta Grazi alabak ez ziren urrun bizi eta bizitza lasaia izaten 

zuen ezinbertzean. Azenari epaitu zutenean anaiak ahal zuena egin zuen beraren bizimodua leuntzeko 

eta handik hilabetera bisitatu ahal izan zuen ia ezkutuan, familiako bertze guztiek egin zuten bezala. 

 Eneko, Senbenoren seme zaharra, umetan hil zen gaixotasun batengatik eta bigarrena Garzia 

Ximenez deitua, Burgosen ibili zen kapitain. Bera izendatu zuten Arlanzoneko jaun eta Juarroseko 

alkaide nagusi, Azenari deserriratu zutenean. Jaun gazte berriak ongi tratatu zituen herritarrak. 

Bestalde, familiako gertuenak beren betiko bizileku eta herrietan jarraitu zuten. Aznar Fortunek eta 

bere semea Fortun Aznarez Uharten ziren eta bere bertze lehengusuak Faltzesen, alkaidea Antso 

Fortuniones lehengusua izanik. Osaba Fortun urte batzuk lehenago hil zen, Beltza bezala. 

 Deierrin Arlanzoneko jauregian izandako gehienek antolatu zuten bizitza. Deierri, lurralde zabal 

bat izendatzeko erabiltzen zuten. Hala ere, Deio edo Deierriko gaztelu eta tenentzia lurraldeko 

hegoaldean zegoen eta herriak Andia eta Urbasa mendizerren magalekoak ziren, Alloz ekialdetik 

Ameskoetaraino mendebaldera. Azenariren azken diruarekin Antso Fortunionesek erosi zituen lur eta 

etxe gehienak Lezaun, Iturgoien eta Abartzuza herrietan banatuta zeuden. Arlanzoneko jauregiko 

biztanle gehienek Lezaunen hartu zuten etxe, aurreko jaunaren dorretxean. Han Antso Fortunionesek 

eta Maddik antolatu zuten jauregia etxekoen laguntzaz. Herritarrik gertuenak familiako lurrak eta 

aziendak zaintzen jarri ziren Lezaun, Iturgoien eta Abartzuza herrietan, gainerako juarrostarrak, Ibiriku, 

Irañeta, Azkona, Arizala eta Arizaletan zeuden maizter. Gaila batzuetan Lezaunen bizi zen, Antso, Maddi, 

Uxue, Fortun eta Gailatxorekin; baina bertze urte erdia Okan ematen zuen, Garzia, Amaia eta Azenari 

bilobarekin. 

 

 

Garzia Azenariz Okan.  

   



  

  

 Garzia Azenariz Okako jauna zen eta muga hartako alkaidea. 1057an 39urte zituen eta beraren 

ekinari esker mantentzen zuen Baskoniak mendebaldeko gotorleku hura. Bertze bi alkaidek osatzen 

zuten Baskoniako erresistentzia: Pancorboko Antso Fortunek eta Pozako Antso Lopezek. Gaztelako 

Lainezek eta bertze jaun batzuek poliki hartu zituzten Burebako herriak eta gazteluak, Bribieskatik 

Pancorbo bitartean. Gaztelarrek Juarros eta Bureba gehiena aurreko urteetan menperatu zuten. Hiru 

alkaideak defentsan baino ez ziren ibiltzen, nola edo hala. 

 Okako gaztelutik bailarako goiko herriak gobernatzen zituen Garzia Azenarizek. Saloian josten 

aritzen zen Amaia andrea, neskame eta morroien bidez etxeaz arduratzen zen bitartean. Azenari Garzia 

txikiak zortzi bat urte zituen harrezkero eta derrigorrezko betebeharrak eginez gero, zerbait ahoratu 

ondoren arratsaldean, herrian, zalditan edo inguruko basoetan ematen zuen denbora bertze haurrekin. 

 Hirurogeita bat urteko Gaila andrea herrian zegoen apezarekin jendeari laguntza ematen. Gaila 

anderea ez zen etxeko gauzetan sartzen, Amaiak denaz arduratzen baitzen. Andere zaharrak bere 

aitarengandik jaso zuen jaurerria eta denbora batez bere senarrak kudeatu ondoren, adin egokira 

helduta semeari pasa zioten aginte zuzena. Azkeneko urteetan senarra monasteriora zigortu zutenean 

bizi-alargun geratu zen. Deierritik Okara eta Okatik Deierrira mugitzen zen urtean zehar, semearen 

familiarengandik alabarenera eguraldiaren arabera egonaldiak eginez. Bidaia haiek aprobetxatuz 

Ireguako Albelda monasterio Azenariri egiten zion bisitai urtean bitan. Udazken hartan Deierrirako 

bidaia prestatu ondoren, semearekin hitz egin zuen abiatu aurretik. 

 –Seme, prest nago abiatzeko. Bi egun barru Albeldan izango naiz zure aitarekin. Nahi al duzu 

zerbait ematea edo esatea zure partez? 

 –Badakit arropa eta jateko zerbait eramango diozula. Hala ere, bai badaukat bererentzat mezu 

bat. Esaiozu, galdetuko dizulako, gaztelarrak geldiarazten ari garela eta inongo erasorik izango ez dela 

segurtatuta, hari bisita egingo diogula. Azkeneko bi urteetan ez dugu ikusi. 

 –Hirurak joango al zarete bisitan? 

 –Ez dakit Amaiak egin ahal izango duen. Hala ere, Azenarik bisitatu nahi du aitona eta agian 

hilabete bat barru Deierrira egingo dizuegu bisita, Maddi aspaldian ikusi ez dugulako. 

 

 

  



  

  

Albeldako San Martin monasterioa. Azenari Enekonesen azkena. 

  

  Iregua errekaren ubidearen ondoan, baratz eremu handien gainetik, hareharrizko 

kobazuloetatik hurbil Albeldako San Martin monasterioa zegoen, Donemiliagaren parekoa. Itxitura 

hartan, eliza, monjeen bizitokia eta etxalde handi baten eraikinak ikusten ziren. Handik ez urrun herria 

zegoen, monasterioaren zerbitzura. Monasterio hartan komunitate handia bizi zen. Zerbitzari eta 

morroiez gain, ia berrogeita hamar monje eta hamabi nobizio bizi ziren. Klaustroaren ipar aldean eliza 

zegoen. Ekialdetik mendebaldera zuzenduta, hiru nabeko eremuan monjeek otoitz egiten zuten ordu 

kanonikoen arabera. Klaustro eta patiotik mendebaldean jantokiaren gainean, monjeen logela handia 

zegoen, bigarren pisuan. Ekialdean klaustrotik aparte itxitura ondoan ukuiluak eta biltegiak kokatzen 

ziren eta hegoaldean hura ere klaustrotik aparte, sukalde handia eta janari biltegia. Klaustroaren 

ibiltokiaren gainean, hegoaldean, bi gela eta scriptoriuma zeuden, argitasuna aprobetxatuz. Gela 

batean abadeak zeukan lotarako eta egoteko tokia eta bertzean Azenari Enekonesek. 

 

 Azenari atxilotuta eraman zutenean, monjeen bizitza egin behar zuela esan zioten Anselmus 

abadeari. Honek, zigorra aipatzen zuen apezpikuaren agiria jaso zuen. Hala ere, ez ziren gutxi Azenarik 

urteetan bidalitako liburu sakratu eta kultura izkribuak, baita dirutan emandako dohaintzak. Hori zela-

eta, baita adinagatik, tratu berezia eman zioten. Sukalde gaineko bigarren gela berari utzi zioten. Monje 

kontsakratua ez zenez, ez zuten gizona erregelak betetzera behartu. Azenarik handik denbora gutxira 

bizitza lasaia izaten zuen, paseoak eginez eta denbora idazten pasatuz. Monje gazte batek laguntzen 

zion behar zituen gauzetan, liburutegia osatzen bertzeak bertze. 

 Monasterioaren erritmoa otoitzaldien arabera antolatzen zenez, monjeek lanean eta 

otoitzetan banatzen zuten denbora. Hala ere, monasterioaren beharrak asetzeko eta lurrak lantzeko 

maizterrak eta zerbitzariak zituzten, monjeek otoitz egin behar baitzuten. Otoitzaldien artean lo egiteaz 

gain, otorduak egin eta lan anitzak betetzen zituzten. Azenariren lana idaztea zen eta Aureliorena 

Azenariri laguntzea. Gaztea euskalduna zen, Arabako Biasterikoa. Gazteak Azenari konbentzitu nahi 

zuen elizkizunetan parte hartzeko. 

 –Jauna, barkatu baina on egingo lizuke elizkizunetan parte hartzeak. 

 –Ez deitu jauna; Azenari aski da. Ez naiz jauntxo bat, baina ez naiz monjea eta ez naiz izango. 

Hemen naiz, behartuta, eta lasaitasuna behar dut. Beraz, ez jarraitu zure sermoiekin. Zu monjegaia zara 

eta zure betebeharrak dituzu. Ni zaharra naiz eta paseoez gain liburuak eta idazkiak ditut atsegingarri 

bakarrak. 

 –Barkatu. Hala ere, uste dut otoitz egiteak on egingo dizula. 

 –Primetara joaten naiz gehienetan, Visperetara ere bai. Aski da. Eraman liburuki horiek 

apalategietara eta ekarri paper gehiago. Ez ahaztu tinta gehiago egiteko. 

 

 Otoitzaldiak edo ordu kanonikoak ziren monasterioaren bizitza antolatzen zutenak. Monjeek 

eguna pasatzen zuten otoitzen artean, salmoak kantatzen. Egunean zortzi deialdi izaten zituzten, 

“otoitzaldiak” deituak: Prima, egunsentiaren ondoren gosaldu aurretik; Tercia, egunsentitik hiru 

ordutara gutxi gorabehera goizeko 9etan; Sexta, eguerdian izaten zen eta ondoren bazkaltzen zuten; 

Nona, arratsaldeko hiruretan; Visperas, iluntze aldean, lan-egunaren bukaeran eta afaldu ondoren; 

Completas, handik ordu gutxitara; Maitines, gauerdian eta Laudes egunsentia baino lehen. Ordu 

nagusiak, Maitines, Laudes eta Vísperas ziren eta komunitate osoa elkartzen zen errezatzeko. Bertze 



  

  

ordu gehienetan monjeak lanean ziren lekutik etenaldia egiten zuten otoitz bat egiteko eta ondoren, 

egiten ari zirenarekin jarraitzen zuten. Goizetan Prima entzun ondoren, Azenarik monjeekin gosaldu 

egiten zuen eta bertzeak beren eguneroko lanetan hasten ziren bitartean, berak itzuli txikia egiten zuen 

monasterioaren inguruan. Gogoaren arabera egiten zuen ibilaldia. Askotan, egun oskarbietan 

behintzat, ekialdeko muinoetara jotzen zuen bailara osoari bistadizoa ematera. Ireguako bailara 

aberatsa zen, barazkiak eta fruta-arbolak onenetakoak baitziren inguru hartan. Goialdetik, 

mendebaldean urrun mahasti mugagabeak begiztatzen ziren eta ipar-ekialdean gari lurrak. Ez zituen 

ikusten, baina han inguruan imajinatzen zituen herriak. Heldu berritan, egun batzuetan, mando baten 

gainean egin zuen itzulia gogoratzea gustatzen zitzaion. Hegoaldetik mendebaldera eta handik 

iparraldera itzuli eginez, izenak ahoskatzen zituen: Nalda, Bigera, Sorzano, Sojuela, Entrena, Lardero eta 

Alberite. Ekialdean Klabijoko gaztelua zegoen. Gero, monasteriora jaisten zen lanera. Han gustukoena 

egiten zuen, liburuak irakurri eta kopia batzuk egiten zituen. Berak gehien maite zituenak arabierazko 

zientzia eta Geografiako idazkiak ziren. Scriptoriumean liburuki asko zeuden, berak bidaliak gehienak. 

 Egun arruntetan, nahi zituen liburuak hartuta, bere gelara eramaten zituen. Leiho ondoan 

zegoen mahaiaren aurrean esertzen zen eta irakurri egiten zuen. Batzuetan poesiak edo Koramaren 

kapituluak gogoratzen eta errezitatzen zituen, monjegai gaztearen harridurarako. Hizkuntza harekin 

moldatzen zenez, arabieraz egiten zuen Azenarik harekin, latinez, erromantzez edo baskoieraz egiten 

ahal zuen bezala. Halakoetan, arabierazko idazkiak irakurtzen zituenean hizkuntza hartan egiten zuten. 

Bertzela ere, latinezko izkribuak ere irakurtzen zituen. Aurreko egunetan topatu zuen Crónica 

Albeldense irakurtzen hasi zen.   

 Chrinicon edo Codex Conciliorum Albeldensis seu Vigilanus, latinez idatzita zegoen eta 430 orriz 

osatuta zegoen liburuak penintsulako antzinateko historia, Visigodoen monarkia, omeyatarren garaia 

eta Asturiaseko sorkuntzaz kontatzen zituen. Dulcinius izeneko monje batek idatzi zuen 881. urtean eta 

Vigila edo Vela izeneko bertako monje batek bukatu zuen 976. urtean laurogeita hiru urte lehenago. 

Azenarik 12. orrian mirarizko irudi miniatuak begiratu zituen. Orri anitzetan poemak, kontzilio eta 

erregistro; kanonak eta legeak azaltzen ziren; baina berezienak, arabiar zenbakiak ziren, zeroa izan ezik. 

 Azenari Enekones nola edo hala pozik zegoen leku hartan, nahiz eta bertze erremediorik ez 

zuen, erregeak deserriratuta han bizitzera zigortu baitzuen. Urtean behin edo bitan etxeko batzuk 

etortzen zitzaizkion bisitatzera. Ezkutuan eta negualdean egiten zuten maiz, kurian ez jakiteko moduan 

eta bisitak ez eragozteko, debekatuak izan ez zitezen. Hirugarren urtean, 1059an, nekatuago eta gaixo 

zegoenean, bere memoriak idaztea erabaki zuen. Denborarik gabe zebilela uste zuen eta idatzi baino 

ez zuen egin nahi. Aureliok ezin zuen ezer egin. Burugogorra zen Azenari eta gehiago bihurtu zen 

orduan. Ez zuen elizkizunetara joan nahi, ezta ohiko bietara ere. Otorduak ere ez zituen errespetatzen 

eta janaria gazteak eraman behar izaten zion egunean bitan. Zaharrak egiten zituen bisitaldi bakarrak 

komunera izaten ziren. 

 

  



  

  

Azenari Enekonesen idazkia. Bizitza oso baten zentzuaren bila.    

 

 Albelda. Monasterio hartako gela batean Azenari Enekones baskoi zaharra bizi zen. 1059ko 

udazkeneko egun gozagarriek neguaren hurbila iragarri zutenetik idazteari ekin zion buru-belarri eta ez 

zen agertzen, ez anaien otoiz-kantatuak entzutera, ezta otorduetara ere. Bertzeek bake santuan uzten 

zuten. Monasterioetan ezohikoa zen egoera hura. Horrela jokatzeko arrazoiak anitzak ziren: zaharreria, 

han eta kanpoan eskuratua zuen entzute handia, eta garrantzitsuena, azken aldian nahi zuena egiteko 

erakusten zuen kasketa. Eguna hasten zenetik ahalik eta gehien idazten saiatzen zen. Bazirudien 

heriotzaren abisua sentitu zuela eta zerbaitek bere historia kontatzera bultzatzen zuela. Gorputz 

zaharrak edo begi nekatuek askotan lana uztera behartzen zuten, nahi baino gehiagotan. Baina, 

errekuperatu bezain pronto ekiten zion lanari. Ezin zuen monasterioko ofizioetan denbora galdu. Paper 

mordo batean idazten zuen. Musulmanek garatu zuten industria zen papergintza. Scriptorium-etan 

pergamino baino ez zuten erabiltzen. Hala ere, merkatari musulmanek zerbait merkeago behar zuten 

beraien dokumentu eta kontuetarako. Papera, Ekialde Urrunean asmatua, aspaldian Valentzian, 

Mediterraneoko hiriaren kanpoaldean lantzen zuten. Merkatari kristauek ere hasiak ziren trapuz eta 

landare desberdinez egindako papera erabiltzen. 

 Azenari, aparteko kasua zen monjeen artean. Bera denbora luzez bizi izan zen Korduban, Kalifen 

hiriburuan, eta paperetan idaztea eta bertze ohitura batzuk ekarri zituen kristau lurraldeetara itzuli 

zenean. Are gehiago, monje bizitza eramatera behartu bazuten ere, bertzelako bizitza izan zuen: bazuen 

emaztea, harengandik eta noble baten bizimodutik aparte bizitzera kondenatu zuten arte. 

 Ez zekien norentzat idazten zuen, artean bizirik zeuden seme, alaba, emazte, biloba eta 

geratzen zitzaion kultura handiko lagun bakanentzat; edo... etorkizuneko auskalo norentzat. Lehen 

orrian honela idatzi zuen: 

 “Ego, A. E. gratia Dei omnipotestis, qui me fecit sub habitun Sancti Benedicti vivere...” 

 Euskaraz idazten zuen, garaian ezohikoa zena. Latinezko hizkiak erabiltzen zituen eta tarteka, 

erromantzez, latinez edo arabieraz idazten zituen glosak, hitz edo adierazpen batzuk argiak ez zirenean 

edo zalantzazkoak. Lehen hitzak idatzi ondoren, idaztearen arrazoia azaldu zuen. Gutxi ziren berak bizi 

izan zuena zekitenak. Bere ustez zerbait garrantzitsua kontatu behar zien etorkizuneko irakurleei. 

Behintzat, honela idatzi zuen baskoieraz: 

 “Kristau lurralde desberdinetan bizi izan naiz. Herritar xeheak, errege, noble, monje eta 

zaldunak ezagutu ditut. Musulmanen artean ere hamaika urtez, beraien kultura, erlijio eta sozietateak 

ezagutu ditut. Umetan esklabo hartu nindutenetik, beraiekin ikasi, Afrika handian ibili eta gerlarien 

kapitain aritu nintzen, erabat libre lurralde hauetara itzuli arte. 

 Errege nafar batzuk ezagutu ditut: nire laguna izan zen Antso Nagusia, bere seme Gartzia 

Santxez Naiarakoa, azken honen seme malapartatua... Bertzelako pertsonaia handiak ere ezagutu ditut: 

Gaztela eta Baskoniako nobleak eta herritarrak; baita musulmanen artean, Almanzor eta bere semeak; 

Hisham, Sulayman al-Mustain eta al-Mahdi kalifa omeyatarrak; Zawi ibn Ziri, eta Habus ibn Maksan 

sanhayarrak; ibn Hazm poeta eta politikari arabiarra eta ibn Nagrella judutarra haien artekoak ziren; 

berbereak, judutarrak, mozarabeak eta arabiar jatorrikoak; gerlariak, jakintsuak eta agintariak. Herritar 

xeheen artean maisuak eta langileak, artisau eta artistak, maila sozial desberdinetako emakume 

interesgarriak eta merkatari eta bidaiariak izan ditut bidelagun. Musulmanen artean urte batzuk pasa 

eta gero, berriro kristauen artean, Sancho Garcia, Gaztelako konde handia eta bere seme Garcia 

Sanchez ezagutu nituen. Eta uste dut kristau ala musulman izanda ere, badagoela zer ikasi 

bertzeengandik. Andaluziar, gaztelau edo baskoi, guztiekin gorabeherak izan ditut, baina baita 

harreman sakon, interesgarri eta estuak ere. 



  

  

 Baina, has gaitezen hasieratik...”  

Oharra- Azenari Enekonesi buruzko aipamen historikoak (A. E.ri bezala ageri da izkribuetan): Naiarako 

Gartzia erregeak “fideli meo” deitu zion. A. E. 1040, Kukulako Donemiliaga. Garzia erregeak etxe bat 

eman zion Iregua errekaren ondoan. Era berean A. E.-ek 500 sueldo balio zuen zaldi gaztainkara bat 

eman zion erregeari, Fernando Muñoz Leongo kondeak aurretik berari eman ziona. 1040, S.M. 

(Donemiliaga). 

 

  



  

  

Epilogoa. Azenari Gailarekin hizketan.  

 

 Ia urte bat eman zuen oroitzapenak idazten, zortzi bat hilabete. Udazkenetik egunaren gehiena 

ematen zuen eskuz izkiriatzen. Kostata, hatzen erreumak zailtzen baitzuen egitea, ehunka orri bete 

zituen. Hasieran, ehun bat orri beteko zituela uste bazuen ere, horiek betetzean bere bizitzako 

lehenengo urteetakoak baino ez zituen kontatu. Berrikusi eta berridatzi zituen ongi ulertzen ez ziren 

esaldiak. Hasi zenean zergatik egiten zuen ez bazekien ere, aurrera egin ahala bere esperientzia eta 

ondoko belaunaldientzako mezu bat utzi nahi zuela ulertu zuen. Bizitza oparoa eta zoriontsua izan 

arren, azkeneko urteetan Baskoniak bizi izan zituen zorigaiztoko gertaerak azaltzen saiatu zen. 

 Antso IV.a Gartzes errege gazteak pikutara bota zuen ordura arte hamarkada luzez 

penintsulako indartsuena izandako erresuma. Antso Nagusia eta Naiarako Gartzia erregeak, nahiz eta 

gauza batzuetan ez asmatu, eta erabaki batzuk txarrak izan, gehiago kezkatu ziren erresumaz eta 

jendearen bizitzaz. 

 Gauza onak eta txarrak, baita adierazi zuen bezala, garai bateko mota guztietako pertsonaien 

historiak ere kontatu zituen Azenarik. Irakaspena, orduko gizon eta emakumeek ikasiko zuten, baina 

denborak ezabatu edo lausotuko zuen gertatutakoa. Agian, batzuek nahita edo nahi gabe itxuraldatu 

eta nahasi ahal izango zuten gertatutakoa. Errege txar batek zapuztuko zituen erresumaren biziraupena 

eta itxaropena. Bertze errege eta erresumek zapalduko zuten Baskonia, baina herriak eta herritarrek 

jakin eta asmatuko zuten aurrera egiten. Boteretsu ala ez, asmatuko zuten beren etorkizuna egiten, 

agintari txarren gainetik. 

 Udaberria aurreratu ahala egunak luzatzen ari ziren bitartean, azkeneko ikustaldia eman zion 

idatzitakoari. Paper orri haiek galtzen ahal ziren, baina laburpen batzuk idatzi eta leku askotara bidaliko 

zituen, monasterio eta jauregietara gehienetan. Bere istorio pertsonala baino gehiago, bizi zuen 

garaiaren gora-beherak etorkizuneko pertsonek uler zitzaten nahi zuen gizon zaharrak. 

 Nekatuta zegoen, gaixorik, baina pozik era berean eginkizuna bukatu zuelako. Urte txarrak pasa 

zituen erresuma eta jendearen sufrimenduen aurrean. Erregeak zigortu zuen, tontsuratuta bizitzatik 

erauziz. Dena den, bere makalaldia aurretik zetorren, haserre eta erretxin jokatu baitzuen errege 

Gartzia hil zenetik. Momentu hartan, zahartuta, ohean pasatzen zituen denbora luzea, baina bakean 

sentitzen zen. Bazekien alferrik zirela umore txarra eta ezkortasuna. 

 Gauza bakar bat falta zitzaion, maite zituenei agur egitea. Aureliok gosaria ekarri zion. Esne-

zopak hartu zituen. Hobeki sentitu zenez, ohetik altxatu zen eta hezur-giltzaduren minak uzten zuen 

neurrian gelatik mugitu zen batetik bertzera, ohea eta idazmahaiaren artean atetik leihora lau metro 

haiek behin eta berriz eginez. Bihotz gaixoa hobeki ari zen egun hartan. Garbitu ondoren gaueko arropa 

kendu eta abitu beneditarra jantzi zuen. Egun eguzkitsua zuten eta klaustrora jaistea pentsatu zuen. 

Orduantxe agertu zen Aurelio pegar bat bete ur eskuetan. Irria ahoan mintzatu zitzaion gizon zaharrari. 

 –Jauna, bisitariak dituzu... Zure etxekoak etorri dira. Gaila anderea agertu da eta hona dator... 

 

 Azenari poztu zen. Bere desiorik minena betetzen ari zen. Kapusaiduna sartu zen gelara, 

emakumeek estalita sartu behar baitzuten etxe hartan. Kapelera kendu zuen. Gaila, zahartuta ere, arin 

eta sasoikoa mantentzen zen. Pixka bat lodiago, zimur batzuekin eta ilea urdinduta ere, ederra zen. 

Irribarrez mintzatu zitzaion senarrari. 

 –Ongi ikusten zaitut, Azenari. Zer moduz zaude? –Senar-emazteak hurbildu ziren begitara 

begira. Elkarri musurik gozoena eman zioten. 



  

  

 –Ongi nengoen eta orain ezin hobeki zuri esker. Gaztetan bezain eder zaude, maitea!! 

 –Ikusten dut hobeki zaudela. Umorez mintzatzen ari zara aspaldiko partez. 

 –Bai. Bakean nago. Nire oroitzapenak bukatu ditut eta nire ezkortasuna gainditu dut; baina zuk 

poza eta zoriona ekarri dizkidazu berriro. 

 –Gehiago poztuko zara etxeko guztiak etorri garelako. Hesiaren ondoan kanpamendua jartzen 

ari dira. Zure seme-alabek, bilobek eta lagunek ikusi nahi zaituzte –Azenari harritu zen. 

 –Lagunak? Otsoa eta Isa etorri al dira? 

 –Bai. Haiek eta Urraka, Txomin, Lore, Jakue eta Joan, gure lagunak. Erramun, Marko eta Lizia 

ezin izan dira Deierritik etorri, hura zaintzen norbait gelditu behar zelako. 

 –Sentitzen dut haiek ez ikustea, baina pozten naiz lagunik handienekin egon ahal izango 

naizelako. Ez dakizu nola pozten naizen! Senbeno hemen izango ahal zen! 

 –Hemen da, bertzeak bezala zu ikusteko irrikan! 

 –Goazen ba…, haiek agurtzera. 

 

 Tirriki-tarraka, Azenari gaixo eta zahartuta kanpora atera zen, Gailak eta makilak lagunduta. 

Ezinduta zegoen, baina pozik eta ilusioz beteta. 
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Eleberriaren helburua  

 

 Egileak interes handia zeukan aspalditik Euskal Herriko XI. mendeko garai ilun horretako 

historian murgiltzeko eta aztertzeko. Datu eta idazki faltagatik, historia lantzeko zailtasunaren aurrean, 

bertze helbururik izan ezean, nobela historiko moduan hurbilpena gauzatzea bururatu eta istorio hauek 

idazten hasi zen. 

 Eleberri honetan Goi-ertaroko giroan fikziozko Azenari Enekones, Eneko Aritzaren ondorengo 

zuzen baten bizipenak ezagutuko ditugu. Al-Andalus, Gaztela eta bereziki Baskoniako gora-behera 

historikoak aparte, orduko bizimodu eta pertsonaia erreal batzuk azaltzen dira. XI. mendearen hasieran 

Almanzorrek agintzen zuen penintsulan, hil zen arte. Eleberrian ageri diren protagonista erreal eta 

historiko nagusiak hauek dira: Abd al-Malik, Sanchuelo, Zawi ben Ziri, Gaztelako Sancho Garcia, Antso 

III.a Nagusia, Fortun Santxez Aitanoa, Naiarako Gartzia eta Antso IV.a Peñalengoa. 

Narrazioan Azenari Enekones asmaturiko pertsonaia, lehenengo errege-leinuko partaidea, Antso 

Nagusia eta Naiarako Gartziaren ondoan ageri da. 

 Eleberri honen bidez, egileak hausnartu nahi izan du Euskal Herriko historiaren garai ilun hartaz, 

hutsune batzuetan argitasun pixka bat bilatuz. Alde ilun horietako bat Antso Nagusiaren inguruan eman 

zen, eginak eta asmoei buruz. Dena den, honako hauek dira argiago aztertu nahi izan diren alderdiak: 

# Baskoniaren hedadura eta mugak garai desberdinetan. 

# Antso Nagusiaren jarrera eta eginak Gaztelan eta Leonen nagusitu zenean. 

# Antsoren heriotzaren inguruko susmoak. 

# Antso Nagusiaren testamenduaren helburuak eta ondoren izandako gertaera historikoak. 

# Naiarako Gartziaren izaera eta Fernandorekiko harremanak. 

# Peñalengo Antso IV.aren jokaera. 

 

Sinopsia  

 

 Lehenengo liburuak kontatzen zuen penintsulako erresumen historia XI. mendearen hasieran. 

Azenari Enekones, mutiko eta ondoren gazte baten begietatik. Dena den, ikuspegi zabalez, al-

Andalusuen, Gaztelan eta Baskonian gertatu ziren gora-beherak ezagutaraziko dizkigu. 

 Hurrengo liburuetan Azenari Enekones heldu bat azaltzen da bertze pertsonaia askoren 

aurkezpena egiteko. Nolanahi ere, lehenengoaz gainera, bertze bi liburuetan luzatuko da garai hartako 

bizitzari buruzko gorabeheren kontaketa. Gaztela eta Leoneko erresumaz gain, Baskoniako historian 

murgilduko gara, hain garrantzitsuak izan ziren Antso Gartzes Nagusiaren erregetza eta erresumaren 

banaketaren auzian murgildu ahal izateko. Naiarako Gartzia eta Gaztelako Fernandoren arteko gatazka 

eta ondoren gertatu zena ulertu nahiak bultzatuta, garai hartako egoera eraiki nahi izan du egileak, 

Nafarroako erresumaren bilakaera ulertzeko helburua izaki. 
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